
                                                         

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
ท่ี   127/๒๕๖5 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษา 
ดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียน 

ผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565  
       ------------------------------------------ 
  ดวยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผูเรียน และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) 
ปการศึกษา 2565 จำนวน 2 รุน รุนละ 1 วัน ระหวางวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สื ่อสารสรางความเขาใจใหแกสถานศึกษาในสังกัดไดรับทราบถึงนโยบายเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษา และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(SchoolMIS) ปการศึกษา 2565 ดังนั ้น เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้   

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 
     ๑.๑  นายปญญารัฐฎน จนัทรกอง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   
     ๑.๒  นางสนม เสริฐผล  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     รองประธาน 
     ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
     ๑.3  นายสมพงษ แสนโคตร  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     รองประธาน 
     ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
     ๑.4  นางชฎากรณ บรรเลงรมย รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     รองประธาน 
     ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
     ๑.๕  นางพนาวัลย สุทธิโคตร   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ   กรรมการ 

     ๑.๖  นางสาวสุพิชพร ติดสุข  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ 

     ๑.๗  นายหลักการ สีพาพันธ  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

     ๑.๘  นางสาวอมรา จันทะไทย  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการ 

     ๑.๙  นางสาวดวงจันทร เสียงใส ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 

     1.10 นายชาญณรงค สาวงศนาม ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี   กรรมการ 

     ๑.๑1 นายบุญโรม ปญญากุล  ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาท่ี    กรรมการ 

      ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   



 ๒ 

     ๑.๑2  นางสมจิตร ไพรหลวง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหนาท่ี   กรรมการ 

      ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     1.13  นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี   นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาท่ี  กรรมการ 

      หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  

     ๑.๑4  นายไพบูลย คำกันยา  ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ           กรรมการและเลขานุการ               

 ๑.๑5  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาท่ี   
 ๑. กำหนดแผนดำเนินงานพัฒนาดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน การบันทึกผลการเรียน  

ปการศึกษา ๒๕65 ผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดและมอบหมาย 
 ๒. ใหคำปรึกษาและแนวทางในการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับ
สถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนใหแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหการจัดประชุม  
ครั้งนี้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค  
 3. อำนวยความสะดวกและใหคำปรึกษา แกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 

2.  คณะกรรมการดำเนินงานดานวิชาการ  ประกอบดวย 
     2.1  นายสมพงษ แสนโคตร  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
     2.2  นายไพบูลย  คำกันยา   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
  2.3  นายเมธี  มูลธ ิ   ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมการ 
  2.4  นายบุญโรม  ปญญากุล  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 2.5  นายชาญณรงค  ราชบัวนอย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
  2.6  นางสาวรัตนาภรณ  คำมูล ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
  2.7  นางออยทิพย  สุรภักดิ์  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 2.8  นางเกษมณี  ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 2.9  นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 2.๑0  นายสุนทร  ประนันท  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 2.11  นางสุพัตรา ไชยจงมี  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
     2.๑2  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมการและเลขานุการ 
     2.13  นางรุจิเรจ กิติพิมพ    ลกูจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  มีหนาท่ี   

๑. วางแผนการดำเนินงานและกำหนดรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับ
สถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนผานโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565 
 ๒. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดดานการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผูเรียน ปการศึกษา 2565  

 ๓. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 



 ๓ 

3.  คณะกรรมการฝายวิทยากรการประชุม  ประกอบดวย 
     3.1  นางสาวรัตนาภรณ  คำมูล ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔  ประธานกรรมการ 
     3.2  วาท่ี ร.ต.หญิง ยุภาวดี โคตรทอง ครู โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรคฯ   รองประธานกรรมการ 
     3.3  นางสาวชื่นสุมล ไชยศิริ    ครู โรงเรียนอนุบาลบานผือพิทยาภูมิ  กรรมการ  
     3.4  นายปรีชา บุญจิตร     ครู โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภ  กรรมการ 
     3.5  วาท่ี ร.ต. สันธาน แกวสุวรรณ คร ูโรงเรียนชุมชนบานแวง   กรรมการ 
     3.6  นายยศกร เหมือดเข่ือนขันธ คร ูโรงเรียนบานหัวชาง    กรรมการ 
     3.7  นางสาวศรัญญา สขุลาน  คร ูโรงเรียนยางโกนวิทย    กรรมการ 
     3.8  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมการและเลขานุการ 
     3.9  นายวีรพล ภูมิพันธ  ครู โรงเรียนบานนาง้ิว   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     3.10 นายวันเฉลิม สีแกว   ครู โรงเรียนบานนาไฮ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ
  มีหนาท่ี   

๑. เตรียมขอมูลดานการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน และแนวทางการจัดเก็บขอมูลผลการเรียน
ผานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปการศึกษา 2565 และจัดทำ Powerpoint 
นำเสนอตามประเด็นเนื้อหาการประชุม 

2. ออกแบบและจัดทำแผนประชาสัมพันธการประชุม ไปยังโรงเรียนในสังกัด และปายอิเล็กทรอนิกส
นำเสนอจอฉาย 
 3. จัดทำและเตรียมแบบทดสอบ เกียรติบัตรออนไลน แบบประเมินผล Google Form การประชมุ  
และประมวลผลหลังเสร็จสิ้นการประชุม  
 4. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร  ประกอบดวย 
     4.๑ นายเมธี มูลธ ิ   ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     ประธานกรรมการ 
     4.๒  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔           กรรมการ 
     4.3 นางสาวรัตนาภรณ คำมูล  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการและเลขานุการ      
  มีหนาท่ี 

1. ทำหนาท่ีพิธีกรพิธีเปดการประชุม และดำเนินรายการการประชุม 
2. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน  ประกอบดวย 
 5.1  นางสาวรัตนาภรณ คำมูล ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประธานกรรมการ 
 5.2  นางเกษมณี ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ รองประธานกรรมการ 
 5.3  นางออยทิพย สุรภักดิ์  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 5.4  นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 5.5  นางสุพัตรา ไชยจงมี  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
     5.6  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔     กรรมการและเลขานุการ 
     5.7  นางรุจิเรจ กิติพิมพ    ลกูจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 มีหนาท่ี 

รับลงทะเบียนผูเขาประชุม จัดทำเกียรติบัตรวิทยากร และคณะกรรมการดำเนินงาน และสรุปรายงานผล
การดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 



 ๔ 

6.  คณะกรรมการฝายสถานท่ี  ประกอบดวย 
 6.๑  นางพนาวัลย สุทธิโคตร   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 6.2  นายพิทักษพร พานศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอร สพป.อุดรธานี เขต ๔ รองประธานกรรมการ 
 6.3  นางสาวพิสมัย เครือเกาะ นักจัดการงานท่ัวไป สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 6.4  นายทองพัฒน  หอมพรมมา  ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 6.5  นางดวงใจ  หอมพรมมา  ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 6.6  นางบัญดิษย  เทศชัยภูมิ  ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ   
 6.7  จาสิบเอกสุวิทย ทองปน  นักจัดการงานท่ัวไป สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการและเลขานุการ 
       มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ี บริหารจัดการดานอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม และงานอ่ืนๆ  
ท่ีไดรับมอบหมาย สำหรับการประชุม ระหวางวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมเมตตาธรรม สำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

7.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  มอบหมายให 
 นางสาวพักตรศิริ ศรลีะบุตร  นักประชาสัมพันธ สพป.อุดรธานี เขต ๔  

      มีหนาท่ี   
  1. ถายภาพกิจกรรมการประชุม ระหวางวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมเมตตาธรรม  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
  2. จัดทำขาวประชาสัมพันธเผยแพร 
 

8.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบดวย 
 8.๑  นางสาวสุพิชพร ติดสุข     ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย    ประธานกรรมการ 
 8.2  นางสาวนันทนภัส รชตรุงเรือง  นักวิชาการพัสดุ สพป.อุดรธานี เขต ๔           รองประธานกรรมการ 
 8.3  นางสาวชนาภทัร ปราบพาล    นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการ 

 8.4  นายกวี ศรีรัตนอุดร   นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการ 
 8.5  นางสาวศิรินทิพย ลาภมูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการ 
 8.6  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 

     8.7  นางวิลัยวรรณ  สีพาพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและเลขานุการ 
     มีหนาท่ี   
 1. เบิกจายงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ปงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนากระบวนการวดัและประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน และงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรจาก สพฐ. โครงการการประเมิน NT RT ปการศึกษา 2564  
 2. จัดเก็บหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 3. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส เต็มความสามารถ บังเกิดผลดี 
ตอทางราชการอยางสูงสุด  

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

                      สั่ง ณ  วันท่ี 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5                                

 

 

 
 

              (นายปญญารัฐฎน จันทรกอง) 
     ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 


