
 

 

 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  ๒ 
                                                         ที่ ๕๐๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม รุ่นที่ ๒  
....................................................................... 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และโรงเรียนในสังกัดจ านวน               
๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดนิลเพชร    
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนคลองบางกระทึก และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)
ระหว่างมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งคณะท างาน 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม รุ่นที่ ๒ เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญ    
ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับเด็กไทยทุกคนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒                           ประธานกรรมการ 
๒.  นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒          รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.นครปฐม เขต 2          กรรมการ 
4.  นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2          กรรมการและเลขานุการ 
5.  นายเมธี  อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงาน  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาและอุปสรรค              
ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

คณะท างาน 
1.   นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.นครปฐม เขต 2   ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุภัค  แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                             กรรมการ 
๓.   นางสาวสายใจ  ฉิมมณี ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2              กรรมการ 
4.   นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                          กรรมการ 
5.   นายพิจารณ์  ดิษฐประชา     ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2            กรรมการ 
6.   นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                          กรรมการ 
7.   นางสุทธิรัตน์  นาคราช ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                          กรรมการ 
8.   นางสาวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                             กรรมการ 



9. นางพรทิพย์   นิลวัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 2                             กรรมการ 
10. นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน               กรรมการ 
11. คณะครูโรงเรียนวัดเชิงเลน                กรรมการ 
12. นายสุชาติ  เลิศลบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง               กรรมการ 
13. คณะครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง             กรรมการ 
14. นายวชิรวิทย์   นิติพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง           กรรมการ 
๑5. คณะครูโรงเรียนวัดทรงคนอง             กรรมการ 
16. นางณัฐหทัย  บุญสมหวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิลเพชร            กรรมการ 
๑7. คณะครูโรงเรียนวัดนิลเพชร             กรรมการ 
18. นางธนวรรณ กัลป์ติวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว            กรรมการ 
19. คณะครูโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว                กรรมการ 
๒0. นายปัญญา  บัววัจนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบัวหวั่น            กรรมการ 
๒1. คณะครูโรงเรียนวัดบัวหวั่น             กรรมการ 
๒2. นายช านาญ สังข์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิลามูล               กรรมการ 
๒3. คณะครูโรงเรียนวัดศิลามูล             กรรมการ 
๒4. นายเจน เกิดโพชา ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก               กรรมการ 
๒5. คณะครูโรงเรียนคลองบางกระทึก            กรรมการ 
๒6. ว่าที่ร้อยตรีใครทอง  สิงห์ค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์           กรรมการ 
๒7. คณะครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์                          กรรมการ 
28. นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2       กรรมการและเลขานุการ 
29. นายเมธี  อ้นทอง ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที ่ ขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช
คันทรีโฮม     

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล   

๑. นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                   ประธานกรรมการ     
2. นางสาวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2                     กรรมการ 
3. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2            กรรมการ 
4. นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2                     กรรมการ 
5. นางสุทธิรัตน์  นาคราช ศึกษานิเทศก ์สพป.นครปฐม เขต 2           กรรมการ 
6. นายเมธี  อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2                       กรรมการและเลขานุการ 
7. นางทิพย์วดี  มาเอียด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางพรทิพย์   นิลวัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดและการด าเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จัดท าเกียรติบัตรให้แก่คณะท างาน และจัดเตรียมห้องประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ในการประชุม 



เครือข่าย PLC เพ่ือสื่อสาร สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งการประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการ กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และถอดบทเรียนการด าเนินการ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

           สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


