
 

 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  ๒ 
                                                          ที่  45 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

....................................................................... 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรประเมินตัวชี้วัด             
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูลผลกำรเรียนรำยบุคคล  โดยจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเป็นกลไกในกำรพัฒนำ ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสอนของสถำนศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ดังนั้น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงสร้ำงระบบเพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งรำยงำนผลกำรเรียน             
ผ่ำนระบบ School MIS โดยให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลตำมก ำหนด นั้น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำม                 
ในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.๒๕๔๖  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒             ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยประชำ  วุฒิวัฒนำนุกูล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นครปฐม เขต ๒           รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2                            กรรมกำร 
4.  นำงสำวเกริน ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน 
รายบุคคลผ่านระบบ School MIS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งรำยงำนผลกำรเรียน   
ผ่ำนระบบ School MIS โดยให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลตำมก ำหนด 

  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและด าเนินการ 
1.  นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2                  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสุภัค  แฝงเพ็ชร ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2                          กรรมกำร 
3.  นำงสำวสำยใจ  ฉิมมณี ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
4.  นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
5.  นำยพิจำรณ์  ดิษฐประชำ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
6.  นำงสำวนำฏลดำ  ภู่ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
7.  นำยเมธี  อ้นทอง ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
8.  นำงสุทธิรัตน์  นำครำช ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
9.   นำงสำวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
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10. นำยสันทัด สุวิมล   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล          กรรมกำร 
11. นำงสำวกมลนัทธ์  มรม่วง       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล        กรรมกำร  
12. นำยไพบูลย์ วงษ์ปำน    ครูโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์            กรรมกำร   
13. นำงศิรินภำ ยอดยิ่งยง   ครูโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล          กรรมกำร 
14. นำงสำวฑิฆัมพร  แตะต้อง   ครูโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล          กรรมกำร  
15. นำยธนชัย  อินทร์ดิษฐ์        ครูโรงเรียนวัดปรีดำรำม                 กรรมกำร 
16. นำยวิทูร ประสพผล     ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)            กรรมกำร 
17. นำงมยุรี พันธ์โสภำ     ครูโรงเรียนบ้ำนกระทุ่มล้ม             กรรมกำร 
18. นำงสำวเกริน ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ เป็นคณะกรรมกำร ประสำนงำนและด ำเนินกำรตอบข้อซักถำมต่ำงๆ ในกำรจัดเก็บข้อมูล 

นักเรียนในโปรแกรม School MIS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

  คณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประเมินผล  
1.  นำงสำวเกริน ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนำฏลดำ  ภู่ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                              กรรมกำร 
3.  นำงพรทิพย์  นิลวัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครปฐม เขต ๒                              กรรมกำร 
4.  นำงสำวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.  นำงทิพย์วดี  มำเอียด  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครปฐม เขต ๒    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร ข้อมูลเกีย่วกับกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 

ในโปรแกรม School MIS และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยจัดท ำเป็นรำยงำน                                  
ผลกำรปฏิบัติงำน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง  ณ  วันที่  24 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                
      (นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี) 
                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
 
 


