
 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที่  ๑๖๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตFงต้ังคณะกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผูNเรียนภายใตNสถานการณQการแพรFระบาด    

       ของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  กลุFมสาระการเรียนรูNภาษาไทย 

………………………………………………………. 

 สืบเน่ืองจากการประชุมผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสQ เรื่อง การบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานภายใตNสถานการณQการแพรFระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เมื่อ  

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไดNมอบหมายใหNสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณQการแพรFระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

และชFวยลดภาระงานของครู  สอดคลNองกับจุดเนNนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง ๔  มิติ 

ไดNแกF ความปลอดภัย โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ตNองขับเคลื่อนดNานหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูN ใหNบรรลุเปkาหมายซึ่งประกอบดNวยโครงสรNางการเรียน วิธีเรียน การวัดและประเมินผล ดังน้ัน

เพื่อเปmนการชFวยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอนใหNเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  จึงแตFงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการสอนกลุFมสาระการเรียนรูN

ภาษาไทย  ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.๑ นายวรรณสิทธ์ิ  คำเพราะ  ผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

           ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายณรงคQ  โลFหQคำ  รองผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายประภาส  ไชยมี  รองผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

            กรรมการ 

 ๑.๔ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

            กรรมการ 

๑.๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา เจNาหนNาทีบ่รหิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติหนNาที่รองผูNอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กรรมการ 

๑.๖ นางวิหาญ  พละพร             ผูNอำนวยการกลุFมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

              กรรมการ 

 ๑.๗ นางศิริกาญจนารัตนQ  พละศึก ศึกษานิเทศกQ       กรรมการและเลขานุการ 

 

/๑.๘ นางฉวีวรรณ  มีสติ…. 



-๒- 

๑.๘ นางฉวีวรรณ  มีสติ  ศึกษานิเทศกQ          กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๑.๙ นางทองพลู  งามขำ   ศึกษานิเทศกQ          กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๑.๑๐ นายชยา  ภาคภูมิ  ศึกษานิเทศกQ          กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

มีหน2าท่ี  จัดประชุมวางแผน ออกแบบการดำเนินงานในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา อำนวยความสะดวก 

สนับสนุน ใหNความชFวยเหลอื วิเคราะหQแกNปuญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหวFางปฏิบัติหนNาที่ ใหNเกิดความเรียบรNอย 
๒. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย  ประกอบด2วย  

   ๒.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๑-๓  

๒.๑.๑ นางทองพลู  งามขำ ศน. สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ 

๒.๑.๒ นางอุบลรัตนQ จันทรQมณี ครู รร.หนองขFาประชาอทุิศ รองประธานกรรมการ 

๒.๑.๓ นางรัตติยา ศรีนาม ผอ. รร.บNานยNอมพฒันา รองประธานกรรมการ 

๒.๑.๔ นางสุกญัญา ผือโย ครู รร.ปvงแดงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๒.๑.๕ น.ส.ปารณียQ โคสาส ุ ครู รร.แกNงนาบอนพิทยาสรรคQ กรรมการ 

๒.๑.๖ น.ส.ธัญลักษณQ อุปแกNว ครู รร.บNานหนองแคนนาจาน กรรมการ 

๒.๑.๗ น.ส.อจัฉราภรณQ  ปากหวาน ครู รร.บNานแฝก กรรมการ 

๒.๑.๘ นางรัชนีภรณQ บุญทะระ ครู รร.บNานคำนางโอก กรรมการ 

๒.๑.๙ น.ส.ชนินทรQพร ธนันทQพลวงคQ ครู รร.บNานสงเปxอยเหนือ กรรมการ 

๒.๑.๑๐ น.ส.อำภาพร โพธ์ิชัยศร ี ครู รร.บNานคำบง ๑ กรรมการ 

๒.๑.๑๑ น.ส.ชนนิกานตQ  เกื้อทาน ครู รร.มุกดาหาร กรรมการ 

๒.๑.๑๒ นางวชิราภรณQ ปรีประสาท ครู รร.บNานเหมืองบFา กรรมการ 

๒.๑.๑๓ นางณรัญญา  ศรสีุภาพ ครู รร.บNานคNอ “บNานคNอวิทยาคาร” กรรมการ 

๒.๑.๑๔ นางลัดดาวัลยQ ตรุวรรณ ครู รร.บNานคำผักหนอกสงเปxอย กรรมการ 

๒.๑.๑๕ นางรติรัตนQ  วาป{ ครู รร.บNานเหลFาหลวงเตาถFาน กรรมการ 

๒.๑.๑๖ น.ส.จิตรลดา  อินไชยา ครู รร.บNานโคNงสำราญ กรรมการ 

๒.๑.๑๗ นางกรรณิการQ  เกื้อทาน ครู รร.บNานคำบง ๑ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑.๑๘ นางศิริบงัอร หาญประสพ ครู รร.บNานหนองแคนนาจาน กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๒.๑.๑๙ นายทวีวัชรQ  นาโสก ครู รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บNานแขN) กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

 

 

 

/๒.๒  ระดับช้ันประถมศึกษาป{ที่ ๔-๖.......... 



-๓- 

๒.๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๔-๖ 

๒.๒.๑ นางฉวีวรรณ  มสีติ ศน. สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ 

๒.๒.๒ นางพิชชากร เสียงล้ำ ครู 

รร.วัดหลวงปูvจาม มหาปญุโญ

บNานหNวยทราย "ราษฎรQ

ประสงคQ" 

รองประธานกรรมการ 

๒.๒.๓ น.ส.ถาวร หNวยทราย ครู รร.ไตรมิตรวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๒.๒.๔ น.ส.ธิดารัตนQ สหีะเกรียงไกร ครู รร.บNานหนองน้ำเตNา รองประธานกรรมการ 

๒.๒.๕ น.ส.รุFงทิวา ไชยวงศQ ครู รร.บNานสงเปxอย กรรมการ 

๒.๒.๖ น.ส.สุพัชชา เช่ียวชาญ ครู รร.บNานเหลFาคราม กรรมการ 

๒.๒.๗ นางปาริชาติ  พลสาร ครู รร.ปvงแดงวิทยาคม กรรมการ 

๒.๒.๘ น.ส.วิภาดา  คนเพียร ครู รร.บNานหนองแวง กรรมการ 

๒.๒.๙ น.ส.จันทรQเพญ็  คนไว ครู รร.บNานโคกหนองหลFม กรรมการ 

๒.๒.๑๐ นายสราวุฒ ิ สุวรรณเพชร ครู รร.บNานนาตะแบง ๒ กรรมการ 

๒.๒.๑๑ นายนุติพงษQ สุวรรณไตรยQ ครู รร.บNานดงมอน กรรมการ 

๒.๒.๑๒ นางราตร ี อินไชยยา ครู รร.บNานหนองหอยปvาหวาย กรรมการ 

๒.๒.๑๓ น.ส.วงทอง  อทุัย  ครู รร.บNานนาตะแบง ๒ กรรมการ 

๒.๒.๑๔ นางจันทรQจริา  จิตอามาตยQ   ครู รร.บNานตูมหวาน กรรมการ 

๒.๒.๑๕ น.ส.ราตร ี กองเพชร ครู รร.ชุมชนนาโสก กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๑๖ นายธีรวัฒนQ  รปูเหลี่ยม ครู รร.บNานนาตะแบง ๒ กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๒.๒.๑๗ น.ส.กวินณา วังคะฮาต ครู รร.บNานคำบง ๑ กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๒.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี ๑-๓ 

๒.๓.๑ นางศิริกาญจนารัตนQ  พละศึก ศน. สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ 

๒.๓.๒ น.ส.อนัตตา  ชาวนา ผอ. รร.บNานแมด รองประธานกรรมการ 

๒.๓.๔ นายชยา  ภาคภูมิ ศน. สพป.มุกดาหาร รองประธานกรรมการ 

๒.๓.๕ นางบุญเพ็ญ  กNองเสียง ครู รร.บNานชะโนด ๑  รองประธานกรรมการ 

๒.๓.๖ น.ส.นารินทรQ  จุกจันทรQ ครู รร.บNานหนองหอยปvาหวาย กรรมการ 

๒.๓.๗ นางพัฒนาพร  มายูร ครู รร.บNานสามขามิตรภาพที่ ๓ กรรมการ 

๒.๓.๘ น.ส.นันทQนภัส  ศรหีาเมฆ ครู รร.บNานนาตะแบง ๑ กรรมการ 

๒.๓.๙ น.ส.จุฑารัตนQ รัชอินทรQ ครู รร.บNานโคกขามเลียน กรรมการ 

   /๒.๓.๑๑ น.ส.โสรญา  ติยะโคตร........ 



-๔- 

๒.๓.๑๐ น.ส.โสรญา  ติยะโคตร ครู รร.บNานสNมปvอยรอดนุกลู กรรมการ 

๒.๓.๑๑ นายสรายุทธ ศรีภา ครู รร.ชุมชนบNานหนองบัว กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓.๑๒ นายมนัญชัย ไชยมัชฌิม ครู รร.บNานปvงโพน กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

๒.๓.๑๓ นายยุทธพงษQ  ตNนแกNว ครู รร.บNานแมด กรรมการและผูNชFวยเลขานุการ 

 

มีหน2าท่ี  วางแผน รวบรวม และจัดทำเอกสารประกอบการสอนกลุFมสาระการเรียนรูNภาษาไทย  ใหNเปmนไปตาม

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูNแกนกลางตNองรูNและควรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สำหรับการจัดการเรียนรูN ป{การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใตNสถานการณQแพรFระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)  จัดทำและพัฒนาหนFวยการเรียนรูNเขNาสูFระบบอิเลก็ทรอนิกสQ 

๓. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 

 ๓.๑ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน   รองผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

               ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายสายันตQ  ผาดโผน            ผูNอำนวยการกลุFมบริหารงานการเงินและสินทรัพยQ      กรรมการ 

 ๓.๓ นางฉวีวรรณ  มีสติ    ศึกษานิเทศกQ          กรรมการ 

 ๓.๔ นางเณริศรา  วFองไว    ศึกษานิเทศกQ          กรรมการ 

๓.๕ นางสาวดาวสวรรคQ  สารีแผลง   เจNาพนักงานการเงินและบญัชี                 กรรมการ 

๓.๖ นางดวงฤดี  เผFาภูไทย             นักวิชาการการเงินและบัญชี              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน2าท่ี  จัดทำเอกสารประกอบการเบกิเงินงบประมาณเพือ่เปmนคFาใชNจFายในการดำเนินงาน โดยใหNสามารถเบกิจFาย

ไดNทันตามกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจประเมิน ใหNถูกตNองเปmนไปตามระเบียบ 
 

 ขอใหNผูNไดNรบัแตFงต้ังตามคำสั่งปฏิบัติหนNาที่ ใหNเปmนไปดNวยความเรียบรNอย ดNวยความวิริยะ อุตสาหะ  

เพื่อประโยชนQของทางราชการอยFางสงูสุด 

  ทั้งน้ี ต้ังแตF  บัดน้ี  เปmนตNนไป 

   สั่ง ณ วันที ่ ๓  สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 


