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คำสั่ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
                                               ที่  258  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
------------------------- 

  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๒  จะดำเนินโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครู      
ผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)          
รุ่นที่ 2 ให้มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด            
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเรียนรู้ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
2) เพ่ือให้ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for 
Teacher (C4T)  รุ่นที่ 2 ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ 3) เพ่ือให้ครูผู้ผ่าน        
การอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)          
รุ่นที่ 2 ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง วิธีการ และผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบเชิงรุก
(Active Learning) ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Google Classroom ใน 
การอบรมและนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูที่ผ่านการอบรมดังกล่าว 
โดยเปิดโอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนความรู้เพ่ือไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป เพ่ือให้      
การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ดังนี้  

 1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  
         1.1  นายอัมพล  หันทยุง           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2               
         1.2  นายชนิด  ปาปะโลม          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
         1.3  นายปรีดี  โสโป          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
         1.4  นายภานุวัฒน์ คณุเวียน       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
         มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูจัด              
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

      2.  คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมฯ ประกอบด้วย 
           2.1  นายชนิด  ปาปะโลม         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระแก้ว เขต 2        ประธานกรรมการ 
             /2.2  นายเกรียงศักดิ…์  
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 2.2  นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   รองประธานกรรมการ 

                 2.3  นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา    กรรมการ 
                                                          การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   

    2.4  นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ        กรรมการ 
                                                     การวัดและประเมินผลการศึกษา                       
  2.5  นางสราวดี เพ็งศรีโคตร       หัวหน้ากลุ่มงานงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน          กรรมการ 
                                                     การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.6  นางจรรยา หันทยุง   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล    กรรมการ 
                                                     การจัดการศึกษา  
    2.7  นายชยาธิศ กัณหา             หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานวิจัยส่งเสริม และพัฒนาสื่อ                  กรรมการ 
                                                     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

2.8  นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2       กรรมการ 
2.9  นางวิจิตรา  สุนทรวงศ์สกุล    ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2       กรรมการ 
2.10 นางสาวพรสุภา  แจ่มศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2       กรรมการ 
2.11 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2       กรรมการ 
2.12 นางอัญชลี อันศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2                 กรรมการ 
2.13 นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2                 กรรมการ 
2.14 นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2                 กรรมการ 
2.15 นายนิพนธ์ พรมพิไล  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2       กรรมการ 
2.16  นางสาวณัฐนันท์  สรวงสมบูรณ์    ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2           กรรมการ/เลขานุการ 

           มีหน้าที ่1.  วางแผนการดำเนินการจัดอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
แบบเชิงรุก (Active learning) โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Google Classroom 
   2.  จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบเชิงรุก
(Active Learning) ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference       
ให้ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher 
(C4T)  รุ่นที่ 2 จำนวน 238 คน  

 3.  การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลใช้โปรแกรม Zoom และ Google Classroom โดยเปิด
โอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนความรู้เพ่ือไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
  4.   จัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและดำเนินการประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมและ
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมและจัดทำสรุปรายงานผลตามโครงการ ฯ    

5.   จัดทำเกียรติบัตรการอบรมให้ครูที่เข้าร่วมอบรมผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
      3.  คณะกรรมการดำเนินการ 
            3.1  นายชนิด  ปาปะโลม    รองผู้อำนวยการ สพป.  สระแก้ว เขต 2      ประธานกรรมการ 

                       /3.2  นายเกรียงศักดิ…์  
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  3.2 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการ   
  3.3  นายชยาธิศ  กัญหา       ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
  3.4  นายไพบูลย์  ประเสริฐสรรค์     ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 

            3.5  นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
            3.6 นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย     ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 

  3.7  นางจรรยา หันทยุง                 ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.8  นางวจิิตรา  สุนทรวงศ์สกุล      ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
    3.9  นางสาวพรสุภา  แจ่มศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.10  นางสราวดี  เพ็งศรีโคตร   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ        
   3.11  นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.12  นางอัญชลี อ้นศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.13  นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.14  นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ
   3.15  นายนิพนธ์ พรมพิไล  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2    กรรมการ 
   3.16  นางมาลา หาญบันจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ  กรรมการ 
   3.17  นางวารินทร์ เสมาล้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน  กรรมการ 
   3.18  นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า   กรรมการ 
   3.19  นางอ่ิมอนงค์ ท่าข้าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี  กรรมการ 
   3.20  นายศิริวัฒน์ วรนาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย   กรรมการ 
   3.21  นายวทัญญู สังข์อ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว   กรรมการ 
   3.22  นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2         กรรมการ/เลขานุการ 
            มีหน้าที ่ 1.  วางแผนการดำเนินงานด้านนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
     2.  นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
     3.  รายงานผลการนิเทศกำกับติดตามและส่งไฟล์กลับมาที่อีเมล codingobec@dlit.ac.th ใน
รูปแบบไฟล์ .doc และไฟล์ pdf. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
     4.  คณะวิทยากร 

4.1  นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สระแก้ว เขต 2         ประธานกรรมการ 
4.2  นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย    ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2         รองประธานกรรมการ 

  4.3  นายดัสกร เพ็ชรรัตน์    ครูโรงเรียนบ้านหันทราย                กรรมการ 
           4.4  นางนิจฐ์ภารัตน์ สังข์อ่อน    ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว      กรรมการ 
           4.5  นายชัยพร ดีกร     ครูโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี      กรรมการ 
  4.6  นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2            กรรมการ/เลขานุการ 
 

/มีหน้าที่ …. 
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(นายชนิด  ปาปะโลม) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 

  มีหน้าที่  1.  จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบ       
เชิงรุก(Active Learning) 
   2.  บรรยายให้ความรู้ในการอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
แบบเชิงรุก (Active Learning) 
   3.  วัดและประเมินผลครูที่เข้าร่วมการอบรม ฯ และรายงานผลการอบรมต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 

   5.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 5.1  นางพรรณวิภา เทพขาม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
 5.2  นายศิรายุพงษ์ กุสโล    พนักงานราชการ                                      กรรมการ/เลขานุการ 
       หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ประชุมสำหรับการจัดอบรมออนไลน์และจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมตาม
โครงการ ฯ 
     6.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย  
          6.1  นางนวพรรษ  สุขสละ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
          6.2  นางวันเพ็ญ  อรัญ      นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
          6.3  นางสาวสธุาสิน ี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ       กรรมการ 
          6.4  นางจตุพร จันทร์กระเทาะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               กรรมการ / เลขานุการ 
          มีหน้าที ่ดูแลให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการด้านการเงินและวัสดุ เบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ จากงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
               ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 
      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ  
 
              สั่ง ณ วันที่  ๕  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


