
ปฏิทินด ำเนินงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เดือน กันยำยน 2564 
วัน เดือน ปี เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2-4 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. ประชุมวางแผน ออกแบบ จัดท ารายงานผลการบรหิารจดัการเรียนการ

สอนของส านักงานเขตพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการเรยีนการ
สอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ณ ห้องประชุมสรรค์กจิไมตรี 

มณีรตัน์ และศน.
ทุกคน 

6 ก.ย.64 08.30-16.30 น. รวมLink สื่อ/นวัตกรรม ชุดการเรยีนการสอน ป.1 - ม.3 ศน.ทุกคน 
6 ก.ย. 64 08.30-16.45 น. ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่ม ล าฯ 1-4                      
ห้องประชุมสุขสมใจ 

สุมาลี,ศน.ล าฯ1-4 

7 ก.ย. 64 08.30-16.45 น. ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่ม ล าฯ 5-8                      
ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

สุมาลี,ศน.ล าฯ5-8 

7 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดัการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ ผ่าน Google 
Meet กลุ่มเมือง 1-2, ล าฯ 1-3 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 

จุติมาพร,ศน.เมือง
1-2, ล าฯ1-3 

8 ก.ย. 64 08.30-16.45 น. ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มบ้านด่านและช านิ                      
ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  

สุมาล,ีศน.                     
บ้านด่าน,ช าน ิ

8 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดัการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ ผ่าน Google 
Meet กลุ่มเมือง 3-5, ช านิ 1-2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 

จุติมาพร,ศน.เมือง
3-5, ช านิ 1-2 

9 ก.ย. 64 08.30-16.45 น. ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มเมือง.1-4                      
ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  

สุมาล,ีศน.                     
เมือง 1-4 

9 ก.ย. 64
  

08.30-16.30 น. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดัการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ ผ่าน Google 
Meet กลุ่มเมือง 6-8, ล าฯ 4-5 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 

จุติมาพร,ศน.เมือง
6-8, ล าฯ 4-5 

10 ก.ย. 64 08.30-16.45 น. ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มเมือง.5-8                     
ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

สุมาล,ีศน.                     
เมือง 5-8 

10 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดัการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ ผ่าน Google 
Meet กลุ่มล าฯ 6-8, บ้านด่าน 1-2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 

จุติมาพร,ศน.ล าฯ
6-8, บ้านด่าน 1-2 

11 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการคอนเน็กซ์อดีี
และโรงเรียนร่วมพัฒนา ผ่าน Webex ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

สุมาล ี

11 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมสร้างเครื่องมือเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสรรคก์ิจไมตร ี

นวลอนงค ์

12-14  ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศและจดัท า
แผนนิเทศฯปีการศึกษา 2564   ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

ปลิดา,ศนทุกคน 

13-14 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมคณะท างานการจดัท าแนวทางและการน าหลักสตูรต้านทุจรติ
ศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 

นวลอนงค ์

14 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการการพัฒนาวิถีคณุภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมในมิติ 
4 ด้าน ผ่าน Webex ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

พรณิชา, มณีรัตน์  

15 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการจดัท ารายงานการสังเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรยีนผ่าน Zoom Meeting จากห้อง
ประชุมสรรค์กจิไมตร ี

สุมาลี,ศนทุกคน 

16 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
อบรมปฏิบตัิการ “นวัตกรรมคืนคนดีสู่สังคมด้วยโครงงานคุณธรรม”และ
แนวทางโรงเรียนคณุธรรมต้นแบบระดับ1 ดาวและ2 ดาว                             
ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

นวลอนงค ์



17 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการแนวปฏิบัติการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา               
ผ่าน Webex ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

ศน.วัด 
ประเมินผล 

18 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการจดัท ารายงานการสังเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี ณ ห้องประชุมสุขสมใจ 

สุมาลีสุมาลี,     
ศนทุกคน 

21-22 ก.ย.64  08.30-16.30 น. 
อบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานส าหรับการจดัการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา ผา่น Zoom Meeting จากห้องประชุมสุข
สมใจ 

จุติมาพร 

23 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรยีนรู้ แบบ 
Active Learning แก่ครูผูร้ับผดิชอบ ด้วยระบบ Zoom Meeting                 
จาก ห้องประชุมสุขสมใจ 

นวลอนงค ์

24 ก.ย. 64 08.30-16.30 น. 
ประชุมปฏิบตัิการผู้บรหิาร ครู โรงเรียนวิถึพุทธช้ันน า จ านวน 10 รร. 
ด้วยระบบ Zoom Meeting  จาก ห้องประชุมสุขสมใจ 

นวลอนงค ์

25-26 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
อบรมหลักสูตรการจดัการเรียนรู้วทิยาการค านวณ ส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่าน Zoom Meeting จากห้องประชุมสุขสมใจ 

จุติมาพร 

27 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
พิจารณาคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รร.สุจรติ ณ ห้อง
ประชุมสุขสมใจ 

นวลอนงค ์

28-29 ก.ย.64 08.30-16.30 น. 
อบรมหลักสูตรการจดัการเรียนรู้วทิยาการค านวณ ส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ผ่าน Zoom Meeting จากห้องประชุมสุขสมใจ 

จุติมาพร 
 

30 ก.ย.-2 ต.ค. 
64 

08.30-16.30 น. 
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสงู ตามแนว PISA                                         
ณ หอประชุมพิมานพรหม 

บุศยรินทร ์

 


