
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๓๗  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด.วยข.อสอบมาตรฐานกลาง 

ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๑ และ ๒  ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ป6การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให.ใช.ข.อสอบมาตรฐานกลางท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสอบปลายป6 ในชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๑ และ ๒ ใช.ข.อสอบมาตรฐานกลางใน 
กลุ#มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต#างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ป6การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๒ – ๒๓ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑  เพ่ือให.การดําเนินการดังกล#าวเปAนไปด.วยความเรียบร.อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห#งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห#งพระราชบัญญัติข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ.างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  จึงขอแต#งต้ังบุคคลต#อไปนี้ 
เปAนคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด.วยข.อสอบมาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๑ 
และ ๒  ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ป6การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ#มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน.ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน.ากลุ#มงานพัฒนาหลักสูตรและ 
         กระบวนการจัดการเรียนรู. กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 
 



๒ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ดูแลการสอบให.
ดําเนินการ เปAนไปด.วยความเรียบร.อย  บริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  พิจารณาแก.ไขปMญหาต#างๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๒. คณะกรรมการกลาง  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางภัทรา การนา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย� วงวิลาศ  ครูอัตราจ.าง        กรรมการ 
 ๘) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู.ช#วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู.ช#วย กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียม เก็บรักษา  รับ-ส#งข.อสอบ  ควบคุมการเบิกจ#ายข.อสอบและกระดาษคําตอบ 
ให.แก#กรรมการกํากับห.องสอบ อุปกรณ�ท่ีจําเปAนในการสอบ  และปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได.รับมอบหมาย  

๓. คณะกรรมการตรวจข�อสอบและบันทึกคะแนนสอบ  ประกอบด�วย 

 ๑) หัวหน.ากลุ#มสาระการเรียนรู.       ประธานกรรมการ 
 ๒) ครูผู.สอนประจํารายวิชาท่ีกําหนดสอบ       กรรมการ 
 ๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู.ช#วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู.ช#วย กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตรวจให.คะแนน/ตรวจทานคะแนนของผู.เข.าสอบ ตามเกณฑ�การให.คะแนน บันทึกคะแนน 
ท่ีได.ให.เรียบร.อย  ส#งไฟล�บันทึกคะแนนให.หัวหน.ากลุ#มสาระการเรียนรู.ภายในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
รวบรวม สรุป ประมวลผล รายงานผลให.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตามกําหนด  และ
ปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได.รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการจัดสถานท่ีห�องสอบ ประกอบด�วย 

 ๑) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๑ และ ๒  ทุกท#าน   ประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน.าห.องและนักเรียนเวรประจําวัน       กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดสถานท่ีสอบ ท่ีนั่งสอบ ห.องละ ๓๕ คน   โตSะกรรมการกํากับห.องสอบ ๒ คน  
ให.เรียบร.อยตามผังห.องสอบ  และปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได.รับมอบหมาย 
  



๓ 

๕. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ  ประกอบด�วย 

 ๕.๑) กรรมการกํากับการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๑ สอบวันท่ี ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑    
(๗ ห.องสอบ) 

ห.องสอบท่ี ห.องสอบ นักเรียน/คน กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๑ กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๒ 
๑ ๓๓๗ ๓๕ นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง 
๒ ๓๒๒ ๓๕ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล นายนุกุล  ศรีโอษฐ� 
๓ ๓๒๓ ๓๕ นางอรทัย  วงศ�สถิต นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก.ว 
๔ ๓๒๔ ๓๕ นางช#อผกา  พิศพล นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 
๕ ๓๒๕ ๓๕ นางกานติมา  มุลทากุล นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 
๖ ๓๒๖ ๓๕ นางสิริกาญจน�  ผาโคตร นายพรพิชิต  ทิทา 
๗ ๓๒๗ ๓๔ นายณัฐดนัย  เกาะหาร นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ 
๕.๒) กรรมการกํากับการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๒ สอบวันท่ี ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 

(๗ ห.องสอบ) 
ห.องสอบท่ี ห.องสอบ นักเรียน/คน กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๑ กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๒ 

๑ ๑๓๑ ๓๕ นางพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี นางสาวกานดา  เรืองวานิจ 
๒ ๑๓๒ ๓๕ นายพงศกร  ศรีสุวรรณ  นางรัตนา  กนกหงษา 
๓ ๑๓๓ ๓๕ นางเนตรนภา  คลังกลาง นางสาวเวียงแก.ว  สะอาด 
๔ ๑๓๔ ๓๕ นายอรุณ  บุญชู นางสาวชนิดาภา  โสหา 
๕ ๑๓๕ ๓๕ นางมลิวัลย�  ยมโคตร นางสาวชนิกานต�  คะนนท� 
๖ ๑๓๖ ๓๕ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 
๗ ๑๓๗ ๒๕ นายสิทธิศักด์ิ  พรมศรีแก.ว นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เปAนกรรมการกํากับห.องสอบ ให.เปAนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว#าด.วย การปฏิบัติ 
ของผู.กํากับห.องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให.นักเรียนผู.เข.าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว#าด.วย 
การปฏิบัติของผู.เข.าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข.อง 

 ๒) กํากับห.องสอบให.เปAนไปด.วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให.ผู.เข.าสอบ  
กระทําการทุจริตในการสอบ 

 ๓) ตรวจบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน และบัตรประจําตัวผู.เข.าสอบ 
 ๔) หากมีกรณีท่ีไม#สามารถปฏิบัติหน.าท่ีได. ขอให.แจ.งกลุ#มบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือหา 

แนวทางแก.ไขต#อไป 

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๒)  นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ.าง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�ตาราง  ข.อมูลข#าวสารท่ีจําเปAน ให.คุณครูท่ีกํากับห.องสอบ และนักเรียนทราบ 



๔ 

๗. คณะกรรมการสรุปรายงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน.ากลุ#มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู.ช#วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู.ช#วย กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการสอบ ให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบต#อไป 

ขอให.คุณครูและบุคลากรท่ีได.รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน.าท่ีท่ีได.รับมอบหมายด.วยเรียบร.อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน.าท่ี  
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน.าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให.เกิดผลดี 
แก#ทางราชการสืบไป  ถ.าพบข.อผิดพลาดในการพิมพ�  ปMญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข.อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน.าท่ีให.แจ.งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก.ไข  และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก.ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เปAนต.นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

(นายบวร   ใจปHIา) 
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


