
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

         ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ด าเนินการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา คือ “น าสู่ชั้นเรียน เพียรสานต่อ สู่ผลการปฏิบัติที่ดี”                
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งผลงานของครูผู้สอน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น 

 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ ในการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ข้าราชการบ านาญ สพป. นครปฐม เขต 2  
2. นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบ านาญ สพป.นครปฐม เขต 2  

 

                       ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 

                                                                                       

                                (นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล) 
                                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัตริาชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  ๒ 
                                                          ที่  476 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
วิชำภำษำอังกฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้ด ำ เนินกำร จัดให้มี                
กำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
ตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำ คือ “น ำสู่ชั้นเรียน เพียรสำนต่อ สู่ผล
กำรปฏิบัติที่ดี” เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  โดยให้โรงเรียน              
ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งผลงำนของครูผู้สอน เข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นั้น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.๒๕๔๖  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชำภำษำอังกฤษ ระดับ                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 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 ศึกษำนิเทศก ์ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2                        
                   กรรมกำร 
4.  นำงสำวเกริน ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหน้าที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำน  แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติ               
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) อ ำนวยควำมสะดวก วินิจฉัย สั่งกำร แก้ปัญหำและอุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้นเพ่ือให้                  
กำรด ำเนินกำรประเมินเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมินด้วยควำมเที่ยงตรง ยุติธรรม  

   คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
1.  นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ ศึกษำนิเทศก ์ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2  
                                           ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
3.  นำยอนนท์  ศรีพิพัฒน์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
4.  นำยสุภัค  แฝงเพ็ชร ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                          กรรมกำร 
5.  นำงสำวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  เป็นคณะกรรมกำร กำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
วิชำภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1.  นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                    ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวสำยใจ  ฉิมมณี ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                              กรรมกำร 
3.  นำงสุทธิรัตน์  นำครำช ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                              กรรมกำร 
4. นำยเมธี  อ้นทอง ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  
Practice) และถอดบทเรียนกำรด ำเนินกำร 

  คณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
1.  นำงสำวนำฏลดำ  ภู่ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยพิจำรณ์  ดิษฐประชำ 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 

มีหน้าที่  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  
Practice) และจัดท ำเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงำนเข้ำร่วม และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกผลงำนฯ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

           สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

              (นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัตริาชการแทน 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒ 


