คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ 428/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ 2559
--------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้ดาเนินงานโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ม.47 ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ม.49 ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย ในวันที่ 11
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
เพื่ อให้ การอบรมดั งกล่ าวมี ประสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ของโครงการ จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดอบรม ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นายโกวิท เพลินจิตต์
ผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธานกรรมการ
๒. นายดุสิต สมศรี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
รองประธานกรรมการ
๓. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
รองประธานกรรมการ
๔.. นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๕.. นายเสรี ตุ้มอ่อน
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๖. นายสุริยะ พุทธิผล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๗. นายประมวล ใจภักดี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๘. นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
กรรมการ
๙. นายสุระชัย มีศรี
ผู้อานวยการนโยบายและแผน
กรรมการ
๑๐. นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑๑. นายสุระชัย มีศรี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๑๒. นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑๓. นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑๔. นางพชรภัทร จันทรา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๑5. นางรสมาลี ลีลาศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑6. นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กรรมการ
17. นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
18. นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/20. นายธีรศักดิ์...

๒

20. นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก์
21. นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานจัดอบรมการ ให้คาปรึกษาแนะนา อานวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การอบรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการฝึกอบรม/วิทยากร ประกอบด้วย
๑. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ จิตเสนาะ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ
กรรมการ
3. นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4. นางอาพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นางเสาวณีย์ สมดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นายไสว วรรณรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
8. นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
9. นางณฐมน คุนิรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
10.นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
11.นางสุดาพร สายแวว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
12.นางสุวิมล ไวยารัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
13.นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
14.นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
15.นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
16.นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
17.นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
18.นายนภดล ใจบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
19.นายสมพร สอดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม
กรรมการ
20.นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย
กรรมการ
21.นายประจักษ์ ทอนอนันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
กรรมการ
22.นายกฤษฎา ไถวฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
กรรมการ
23.นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
กรรมการ
24.นางสาวบุญยภัทร วงศ์มั่น
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการ
25.นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
26.นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27.นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28.นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานจัดอบรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดทาหลักสูตร- เอกสารประกอบการอบรม
ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/๓. คณะกรรมการ...

๓

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
๑. นายเสรี ตุ้มอ่อน
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
๒. นายประวิทย์ จิตเสนาะ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๓. นางพวงผกา บุตรน้อย
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
๔. นางกัลยา ปะทารมย์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๕. นางสาวศรีนุช โสระเวช
เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการ
๖. นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
7. นางเดือนฉาย ชูรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวพัชนี กองพรหมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้ถูกต้อง และแล้วเสร็จทันตาม
กาหนดเวลา โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔. ฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายลือชัย สุรมิตร
นางสาวสุนภิ า ไพบูลย์พิมพ์
นายธีรศักดิ์ บุญทรง
นางจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี
นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธารง
นางสาวดวงฤทัย ผลดก

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ เป็นพิธีกรในช่วงเวลาการอบรม จัดทาคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดอบรมในพิธีเปิดและ
พิธีปิดการอบรม
๕. คณะกรรมการรับรายงานตัว แจกเอกสารและจัดทาเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๑. นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก์
ประธานกรรมการ
2. นางธันยาพชร พิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กรรมการ
4. นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นายเจริญชัย จังอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
6. นางสาวพนิตา สุดาชม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
7. นางไกรศรี โสภะถา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8. นางเสาวภา สาระขันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
9. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางวรินราไพ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รับรายงานตัว จัดทาบัญชีลงเวลา แจกเอกสาร ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดทาเกียรติบัตร และอานวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้เข้าอบรม
/๖. คณะกรรมการ...

๔

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเทคนิค ประกอบด้วย
๑. นายอุทิศ ศรีประสงค์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๒. นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นายประสาน พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นายรัฐพล สุพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
5. นายวีระศักดิ์ บุญต่อ
ลูกจ้างชั่วคราว
6. นางเสาวภา สาระขันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
7. นางไกรศรี โสภะถา
ลูกจ้างชั่วคราว
8. นายกัญญา เสนสอน
นักจัดการทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะขอใช้สถานที่อบรม จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่จัดหาโต๊ะ
เก้าอี้ให้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าอบรมให้เป็นระบบและสัดส่วน จัดทา – จัดหาป้ายและติดตั้งให้เรียบร้อย
๗. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและประเมินผล ประกอบด้วย
๑. นายประวิทย์ จิตเสนาะ
๒. นางสาวเฉลียว กันนิกา
3. นายลือชัย สุรมิตร
4. นางจีรพรรณ แสงชัย
5. นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์
6. นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์
7. นายธีรศักดิ์ บุญทรง
8. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
9.นางวรินราไพ บุญช่วย

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมิน สรุปรายงานและประมวลผลการนิเทศติดตาม จัดทาเป็นรูปเล่ม รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ให้ ผู้ ที่ได้รั บ การแต่งตั้งปฏิบัติห น้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ การ
ดาเนินการจัดอบรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโกวิท เพลินจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

