
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ที่     ๓๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กำรประเมินคณุภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

------------------------------------- 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ได้ด ำเนินโครงกำรยกระดับ 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก ำหนดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือเตรียมควำมพร้อมครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทบทวนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเชื่อมโยงกับโครงสร้ำงกำรออกข้อสอบ (Test Blueprint)  
กำรประเมินคณุภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนำยกระดับผลกำรประเมินระดับชำติดังกล่ำว 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเปนนไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรดังกล่ำว ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้   

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๑.๑  นำยปัญญำรัฐฎน์ จนัทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          ประธำนกรรมกำร 
     ๑.๒  นำงสนม เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔         รองประธำน 
     ๑.๓  นำยมงคลชัย รัตนอ่อน   รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔         รองประธำน 
     ๑.๔  นำยสมพงษ์ แสนโคตร  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔         รองประธำน 
     ๑.๕  นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
     ๑.๖  นำงสำวสุพิชพร ติดสุข  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
     ๑.๗  นำยหลักกำร สีพำพันธ์  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
     ๑.๘  นำงสำวอมรำ จันทะไทย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
     ๑.๙  นำงสำวดวงจันทร์ เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
     1.10 นำยชำญณรงค์ สำวงศ์นำม ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
     ๑.๑1 นำยบุญโรม ปัญญำกุล  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
     ๑.๑2  นำงสมจิตร ไพรหลวง  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
     1.13  นำงสำวพรศิริ เสยีงดัง            ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
     ๑.๑4  นำยไพบูลย์ ค ำกันยำ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑.๑5  นำงสำวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    /มีหน้ำที่   
 



๒ 

 

     มีหน้าที ่  
 ๑. ก ำหนดแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมแนวทำงที่ สพฐ. ก ำหนด 
      ๒. ควบคุม ก ำกับดูแล และติดตำมกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
 ๓. อ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร  
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ให้เปนนไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
    2.๑  นำยเมธี มูลธ ิ   ศึกษำนิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
    2.๒  นำงสำวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
    2.๓  นำงสำวรัตนำภรณ์ ค ำมูล  ศึกษำนิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
    มีหน้าที่  จัดเตรียมค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวเปิดกำรอบรมฯ จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรต่ำงๆ รวมทั้ง 
เปนนพิธีกรด ำเนินกำรประชุมฯ 
 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
     ๓.๑  นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ  ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒  นำยเมธี  มูลธ ิ   ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓  นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมกำร 
  ๓.๔  นำยบุญโรม  ปัญญำกุล  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
 ๓.5  นำยสุดสำคร  ค ำภำ   ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมกำร 
 ๓.6  นำงวรำลักษณ์  อินทำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมกำร 
  ๓.7  นำยชำญณรงค์  รำชบัวน้อย ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำร 
  ๓.8  นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
 ๓.๙  นำงเกษมณี  ประเสริฐ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
 ๓.๑0  นำงสำวมธุรดำ  ทองสมุทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
 ๓.๑1  นำยสุนทร  ปิระนันท์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
 3.1๒  นำงสุพัตรำ ไชยจงมี  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมกำร 
     ๓.๑๓  นำงสำวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๓.๑๔  นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์   ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 มีหน้าที ่ วำงแผนกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินงำนตำมแผน และประสำนงำนกำรจัดประชุมฯ
ให้เปนนไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ   
 

/๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน  
 
  



๓ 

 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผล  ประกอบด้วย 
     ๔.๑  นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำมูล ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒  นำงวรำลักษณ์ อินทำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.3  นำงสำวมธุรดำ  ทองสมุทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำร 
  ๔.๔  นำงสุพัตรำ ไชยจงมี  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำร 
 4.๕  นำงแป้งหอม ค ำสำ     นักประชำสัมพันธ์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำร 
  4.๖  นำงสำวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.๗  นำงสำวรุจิเรจ ผลทิพย์     ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 4.๘  นำงสำวสมญำวิตรี เมืองศรี   พนักงำนพิมพ์ดีด สพป.อุดรธำนี เขต ๔  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ จัดท ำบัญชีลงเวลำ แบบประเมินผลกำรประชุม รับลงทะเบียน จดัท ำเกียรติบัตร และจัดท ำสรุปรำยงำน
ผลกำรประชุมฯ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
 5.๑  นำงพนำวัลย์ สุทธิโคตร   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
 5.2  นำยพิทักษ์พร พำนศรี   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
 5.3  จ่ำสิบเอกสุวิทย์ ทองปั้น  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำร 
 5.4  นำงดวงใจ  หอมพรมมำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำร 
 5.5  นำยไพรวรรณ์  รัชโน  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำร 
 5.6  นำงบัญดิษย์  เทศชัยภูมิ  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำร   
 5.7  นำยทองพัฒน์  หอมพรมมำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.อุดรธำนี เขต ๔ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้าที่  จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะรับรำยงำนตัว จัดเก้ำอ้ีส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม จัดเตรียมเครื่องขยำยเสียง  
และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในวันพุธที่ 17 มีนำคม 256๔  
ณ ห้องประชุมเมตตำธรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 

6.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย   
 6.๑ นำงสำวสุพิชพร ติดสุข     ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ฯ         ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงสำวนันท์นภัส รชตรุง่เรือง  นักวิชำกำรพัสดุ สพป.อุดรธำนี เขต ๔           รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำวชนำภัทร ปรำบพำล    นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติการ          กรรมกำร 
 6.4 นำงสำวนิจติยำพร เที่ยงผดุง    นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช านาญการ          กรรมกำร 
 ๖.๕ นางสาวพฤกษา  บุญจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ          กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวศิรินทิพย์ ลาภมูล  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ             กรรมการ  
 ๖.๗ นายเฉลิมพล เพ็งน  าค า  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ                 กรรมการ 
 ๖.๘ นำงสำวจิณณพัต ผลทิพย์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุดรธำนี เขต ๔        กรรมกำร 
 ๖.๙ นำงวิลัยวรรณ์  สีพำพันธ์   นักวิชำกำรเงินและบัญชี สพป.อุดรธำนี เขต ๔    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้าที่  ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
ตลอดจนกำรเบิกจ่ำยให้เปนนไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 

/ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 



๔ 

 

 ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เปนนไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำต่อไป   
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนนต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 
 
                            

                    (นำยปัญญำรัฐฎน์ จันทร์กอง) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


