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กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
       การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง       
       ประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑.   
       กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๑. 

          กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
                 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  
                  (ร.ส.พ.). ๒๕๔๘. 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ที่   ๒๒๘/๒๕๕๕ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวัดและประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

******************            

           ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน   ได้ก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   
อันประกอบด้วย  ความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์    เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนา  
นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว 
จะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดนั้น   ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน  การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและตัดสิน   
     เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒  จึงก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ระหว่างวันที่  ๕-๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ   ห้องประชุมอาคารร่วมคิด  กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้  
เป็นครูที่ท าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  จ านวน  ๒๐๐  คน   
     เพ่ือให้การจัดการอบรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  และ
เกิดผลดีแก่ทางราชการ      

           ทั้งนี้      ตั้งแต่วันที่   ๑   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
                     สั่ง   ณ   วนัที่   ๑   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

      

                                                     

(นายประกอบ  จันทรทิพย์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 



 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ที่   ๔๐๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

                                                             ****************** 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ    ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน   ได้ก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  อัน
ประกอบด้วย  ความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์    เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนา  
นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ   ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วจะ
น าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย   คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดนั้น   ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน    
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน   การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม   ซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามา
ประเมินและตัดสิน  และโรงเรียนที่มีการด าเนินงานได้มีการรายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพ่ือสรุปรายงานการตรวจติดตามกลยุทธ์เสนอคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไปแล้วนั้น   เพ่ือให้ เกิดกระบวนการด าเนินงานที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง   ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   จึงก าหนดจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ขึ้นใน  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ   ห้องประชุมอาคารร่วมคิด   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน
ครั้งนี้ จ านวน  ๑๐๐  คน   
    เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๓๗ (๑) และ 
(๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด
การศึกษาการพัฒนางานด้านวิชาการ    และมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗    ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นผู้บริหารราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการจดังาน  ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง   ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ  และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ      
             ทั้งนี้      ตั้งแต่วันที่   ๖   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๖   เป็นต้นไป 
                        สั่ง   ณ   วันที่   ๔   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 

      

                                                    (นายประกอบ  จันทรทิพย์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 



-๒- 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ที่  ๔๐๖/๒๕๕๖   ลงวันที่   
๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖    เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
*********************************************************************************************************** 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที่วินิจฉัยสั่งการ  ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะ  ตลอดทั้ง
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน   เพ่ือให้การจัดการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    ประกอบด้วย 
        ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒       ประธานกรรมการ   
        ๑.๒ นายรอง  ปัญสังกา   รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒               รองประธานกรรมการ     
        ๑.๓ นายกรณ์จีรพัฒน์  ระวะใจ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒               รองประธานกรรมการ     
        ๑.๔ นายสมหมาย  อุดชาชน       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กรรมการ 
        ๑.๕ นายเวียงชัย  แสนสกุล         ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒             กรรมการ 
        ๑.๖ นายไชยสิทธิ์  บุตรี             ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒                         กรรมการ 
        ๑.๗ นายอุทัย  หนูทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
        ๑.๘ นายสัญญา  ศรีหริ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์   กรรมการ 
        ๑.๙ นายส าเนียง  ศรีลุนช่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี  กรรมการ     
        ๑.๑๐ นางจรรยา  ศิริสมพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองเทา   กรรมการ 
        ๑.๑๑ นายอุดม  พันธุวงษา           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  กรรมการ     
        ๑.๑๒ นายวิเชียร  อามาตย์ทัศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด   กรรมกา 
        ๑.๑๓ นายสุริยะ  ศรีสุโคตร           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว   กรรมการ   
        ๑.๑๔ นายทวี  โนนทิง  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา   กรรมการ 
        ๑.๑๕ นายวิไล  ไชยดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน    กรรมการ 
        ๑.๑๖ นายสันต์  ต้นค าใบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง    กรรมการ    
        ๑.๑๗ นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒                กรรมการและเลขานุการ    
        ๑.๑๘ นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย  จัดซื้อ  การยืมและส่งใช้เงินยืม   ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และข้ันตอนของทางราชการ  เพื่อให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   ประกอบด้วย   
   ๒.๑ นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           ประธานกรรมการ   
           ๒.๒ นางพุทธา  นามจันทร์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สพป.อุดรธานี เขต ๒   รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓ นางจุฬาพิศ  นันทสุธา         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สพป.อุดรธานี เขต ๒           กรรมการ 
    ๒.๔ นางชลธชิา  นันทะรักษ์      นักวิชาการพัสดุ  สพป.อุดรธานี เขต ๒                          กรรมการ 
    ๒.๕ นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ          นักวิชาการเงินและบัญชี  สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
   ๒.๖ นางรัดดา  วิทยากร         ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการ 
    ๒.๗ นางสาววริศรา  เชิญชม     ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการ 



-๓- 

๒.๘ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ   ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒           กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๙ นางสาววิมล  เถาวัลย ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ    มีหน้าที่จัดท าป้ายการจัดงาน  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  
บันทึกภาพ/วีดิโอ  พิธีกร  และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการจัดงานผ่านสื่อต่างๆ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางมุกดา  โพธิ์นิล           นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒             ประธานกรรมการ
 ๓.๒ นายสมใจ  ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก/กุมภวาปี                   รองประธานกรรมการ        
    ๓.๓ นางสาวมัลลิกา  จันทรวงษา ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน/ประจักษ์ศิลปาคม   กรรมการ 
          ๓.๔ นางฐิติยาภรณ์  ถาวรพัง ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด/โนนสะอาด   กรรมการ 
       ๓.๕ นางสุธารี  แสงกล้า  ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง/วังสามหมอ   กรรมการ 
          ๓.๖ นางสมควร  สีลาสอน   ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ/กุมภวาปี  กรรมการ 
     ๓.๗ นางรัตนาภรณ์  วิสาขา    ครู โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา/โนนสะอาด   กรรมการ 
    ๓.๘ นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์       ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒             กรรมการและเลขานุการ         
 ๓.๙ นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว       นักจัดการงานทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต ๒     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง    มีหน้าที่จัดสถานทีจ่ัดงาน  ป้ายชื่อการจัดงาน  จัดชุดรับแขก  โต๊ะหมู่บูชา  
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ให้มีความพร้อมในการจัดงาน   ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒                          ประธานกรรมการ    
    ๔.๒ นายพิชัย  ถาวรพัง  ครู โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา             รองประธานกรรมการ   
    ๔.๓ นายวิชาญ  บุราณเดช ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์/วังสามหมอ  กรรมการ       
 ๔.๔ นายธงชัย  ปะเสระกัง    ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน/ประจักษ์ศิลปาคม   กรรมการ 
    ๔.๕ นางวิภารัตน์  เหล่าชุมพล ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด/โนนสะอาด   กรรมการ 
    ๔.๖ นางสมบูรณ์  มีศิริ  ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ/กุมภวาปี  กรรมการ 
    ๔.๗ นายสมโภชน์  โคตรศร ี นักการภารโรง  สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการ   
 ๔.๘ นายสมใจ  ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก/กุมภวาปี               กรรมการและเลขานุการ 
          ๔.๙ นายสุวัฒน์  เมตตา        ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว/โนนสะอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
๕. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและปฏิคม   มีหน้าที่รับรายงานตัวลงทะเบียน  ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมงาน  
 แจกเอกสารประกอบการจัดงาน  ประสานงานการจัดอาหารกลางวัน  เครื่องดื่ม-อาหารว่าง  ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 
และวิทยากร   ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒        ประธานกรรมการ 
          ๕.๒ นางจุไรรัตน์  บุญทองอ่อน ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา/กุมภวาปี   รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓ นางภัณฑิรา  ธรรมสินธุ ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา/กุมภวาปี                 กรรมการ 
     ๕.๔ นางรัตนาภรณ์  วิสาขา    ครู โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา/โนนสะอาด                กรรมการ 
         ๕.๕ นางชลากร  ตางจงราช ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี/กุมภวาปี      กรรมการ 
          ๕.๖ นางปราณี  วงศ์สุริยา    ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี/กุมภวาปี      กรรมการ 
          ๕.๗ นางสาวรัชนี  วบิูลย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ/ศรีธาตุ        กรรมการ 



-๔- 

๕.๘ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง/วังสามหม       กรรมการและเลขานุการ  
๕.๙ นางนงนุช  จันทะรี  เจ้าหน้าทีธุ่รการ สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    มีหน้าที่บริหารวิชาการตามก าหนดการจัดงาน   ด าเนินการจัดงาน   เป็นวิทยากร/
วิทยากรผู้ช่วย  จัดเตรียมอุปกรณ์การด าเนินการจัดงาน/กิจกรรมกลุ่มย่อย  จัดท าค ากล่าวรายงาน  ค ากล่าวพิธีเปิด-ปิด  
จัดท าป้ายชื่อวิทยากร/ป้ายตั้งโต๊ะ  จัดท าแบบสอบถาม  ตลอดทั้งสรุปและรายงานผลการประชุม   ประกอบด้วย 
   ๖.๑ นายรอง  ปัญสังกา  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                          ประธานกรรมการ 
    ๖.๒ นายกรณ์จีรพัฒน์  ระวะใจ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                 รองประธานกรรมการ 
    ๖.๓ นายสมหมาย  อุดชาชน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กรรมการ 
    ๖.๔ นายไชยสิทธิ์  บุตร ี   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
    ๖.๕ นายเวียงชัย  แสนสกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
    ๖.๖ นายบรรพต  พระยาลอ        ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
   ๖.๗ นางรัดดา  วิทยากร          ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
    ๖.๘ นางสาววิมล  เถาวัลย ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ 
   ๖.๙ นางสาววริศรา  เชิญชม      ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการ   
   ๖.๑๐ นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์     ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒   กรรมการ 
   ๖.๑๑ นายณรงค์  โสภิณ   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ/ศรีธาตุ   กรรมการ    
   ๖.๑๒ นางสร้อยทิพย์  ทองใหญ่  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ/ศรีธาตุ   กรรมการ 
   ๖.๑๓ นางสาวรัชน ี วิบูลย์กุล  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ/ศรีธาตุ   กรรมการ    
   ๖.๑๔ นายวชิาญ  บุราณเดช  ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์/วังสามหมอ กรรมการ 
   ๖.๑๕ นางสมจิตร  ศรีวงษา              ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์/วังสามหมอ กรรมการ 
          ๖.๑๖ นางสาวมัลลิกา  จันทรวงษา   ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน/ประจักษ์ศิลปาคม  กรรมการ 
           ๖.๑๗ นายธงชัย  ปะเสระกัง     ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน/ประจักษ์ศิลปาคม  กรรมการ 
  ๖.๑๘ นางฐิติยาภรณ์  ถาวรพัง  ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด/โนนสะอาด  กรรมการ
 ๖.๑๙ นางวิภารัตน์  เหล่าชุมพล  ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด/โนนสะอาด  กรรมการ  
   ๖.๒๐ นางสุธารี  แสงกล้า   ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง/วังสามหมอ  กรรมการ 
   ๖.๒๑ นางจุไรรัตน์  บุญทองอ่อน  ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา/กุมภวาปี  กรรมการ  
  ๖.๒๒ นางสมบูรณ์  มีศิริ   ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ/กุมภวาปี กรรมการ 
  ๖.๒๓ นางสมควร  สีลาสอน    ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ/กุมภวาปี กรรมการ 
       ๖.๒๔ นายพิชัย  ถาวรพัง   ครู โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา/โนนสะอาด  กรรมการ 
    ๖.๒๕ นางรัตนาภรณ์  วิสาขา     ครู โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา/โนนสะอาด  กรรมการ 
  ๖.๒๖ นางชลากร  ตางจงราช  ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี/กุมภวาปี กรรมการ 
   ๖.๒๗ นางปราณี  วงศ์สุริยา     ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี/กุมภวาปี กรรมการ 
   ๖.๒๘ นายสุวัฒน ์ เมตตา    ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว/โนนสะอาด  กรรมการ 



-๕- 

๖.๒๙ นายลี้วชัร์  ตาวงค์     ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว/โนนสะอาด  กรรมการ 
    ๖.๓๐ นางภัณฑิรา  ธรรมสินธุ์  ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา/กุมภวาปี  กรรมการ   
  ๖.๓๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง/วังสามหมอ  กรรมการ    
   ๖.๓๒ นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ       ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒        กรรมการและเลขานุการ   
   ๖.๓๓ นางสาวศศิธร  นาคดิลก        ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๖.๓๔ นางสุนีย์  อุทุมทอง         ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระหว่างวันที่  ๕-๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมอาคารร่วมคิด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                                               ************************** 
วันอังคารที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕   
     ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัว และลงทะเบียนเข้ากลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                          (ศน.ศศิธร  นาคดิลก และ ศน.สุนีย์  อุทุมทอง)          
   ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒) 
  ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. น าเสนอผลการทดสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
                                  (ศน.รัดดา  วิทยากร และ ศน.วิมล  เถาวัลย์) 
   ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักย่อย 
   ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. ค าสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรแกนกลางฯ สู่การปฏิบัติ 
                                   (ศน.ศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ และคณะ) 
   ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
   ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.   อภิปรายกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                         (นายณรงค์  โสภิณ  และคณะ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ)      
   ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักย่อย 
    ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
                                        (นายณรงค์  โสภิณ  และคณะ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ) 
วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕   
   ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                          (นายณรงค์  โสภิณ  และคณะ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ) 
   ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักย่อย 
  ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
                                         (นายณรงค์  โสภิณ  และคณะ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ) 
    ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
    ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.   กรณศีึกษาการพัฒนาและการรายงานผลการด าเนินงานคุณลักษณะ 
                                       อันพึงประสงค์สู่การวิจัยและพัฒนา (ผอ.สมัย  บูชาอินทร์ และคณะ)     
   ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักย่อย 
    ๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น. การรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกลยุทธ์ สพฐ. 
      (ศน.ศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ และคณะ) 
    ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.   ซักถามปัญหา สรุปผล  และพิธีปิด (ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒) 
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ก าหนดการจัดงาน 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
ณ   ห้องประชุมอาคารร่วมคิด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

****************** 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัว และลงทะเบียนเข้ากลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                (ศน.ศศิธร  นาคดิลก และ ศน.สุนีย์  อุทุมทอง)      

 ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒) 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. น าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกภายในกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                              (ศน.เวียงชัย  แสนสกุล , นายณรงค์  โสภิณ  และคณะวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย) 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักย่อย 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. น าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกภายในกลุ่มย่อยรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)   

                               และแจ้งผลการคัดเลือกจัดอันดับภายในกลุ่มย่อย 

                              (ศน.เวียงชัย  แสนสกุล , นายณรงค์  โสภิณ  และคณะวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.   ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าเสนอผลงาน (๔ คุณลักษณะ) 

                              (ศน.เวียงชัย  แสนสกุล , นายณรงค์  โสภิณ  และคณะวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย) 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักย่อย 

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น. ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าเสนอผลงาน (๔ คุณลักษณะ) 

                              (ศน.เวียงชัย  แสนสกุล , นายณรงค์  โสภิณ  และคณะวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย) 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.   ประกาศผล   มอบเกียรติบัตร/รางวัล  และพิธีปิด (ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒) 
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