คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๑๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ Pre O-NET ชัน้ มัธยมศึกษาป6ที่ ๓
ป6การศึกษา ๒๕๖๑
ด8วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8สร8างและพัฒนาแบบทดสอบ Pre O-NET
เพื่อเตรียมความพร8อมในการสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาป6ที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ ๓ เพื่อ
ดําเนินการประเมินทักษะ ความรู8ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได8ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต"ละวิชาผ"านเกณฑคะแนนร8อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น นําข8อมูลสารสนเทศ
ที่ได8ไปวางแผนแก8ปGญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต"อไปได8อย"างมีประสิทธิภาพ เพื่อให8
การดําเนินการดังกล"าวเปIนไปด8วยความเรียบร8อย มีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"ง
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข8าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก8ไขเพิ่มเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ8าง
ชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้เปIนคณะกรรมการดําเนินการสอบ
Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ ๓ ป6การศึกษา ๒๕๖๑
๑. คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปPQา
ผู8อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู8อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู8อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู8อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน8ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖) นายอมร สีหาโมก
หัวหน8ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๗) นางภัทราภรณ ลิมปTนิศากร หัวหน8ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๘) นางอุไร ครองผา
หัวหน8ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน8ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ หัวหน8างานวัดผลและประเมินผลฯ
กรรมการและผู8ช"วยเลขานุการ

๒
๑๑) นางสาวกันยชิสา สามารถ

เจ8าหน8าที่งานวัดและประเมินผลฯ
กรรมการและผู8ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให8คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ดูแลการสอบ
ให8ดําเนินการเปIนไปด8วยความเรียบร8อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นายอรณพ คําแสน
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางสุพัตรา ภูนาวัง
นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
นางสาวกันยชิสา สามารถ

หัวหน8ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
หัวหน8างานวัดผลและประเมินผลฯ
กรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการ
ครูอัตราจ8าง
กรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
๑) กําหนดวัน เวลา รายวิชาที่สอบ ตลอดจนประสานงานทั่วไปและแก8ไขปGญหาที่เกิดจาก
การกํากับห8องสอบในแต"ละวันให8เปIนไปด8วยความเรียบร8อย
๒) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ"ายข8อสอบและกระดาษคําตอบให8แก"กรรมการกํากับห8องสอบ
๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณต"างๆที่จําเปIนสําหรับการสอบให8เรียบร8อย
๔) กรรมการกลางมีหน8าที่กํากับห8องสอบ กรณีจําเปIนหรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีครูลาปYวย
ลากิจ ไปราชการ หรืออาจมีภารกิจเร"งด"วนจําเปIน ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕) รับส"งข8อสอบให8กับคณะกรรมการกํากับห8องสอบในแต"ละวิชา
๖) อื่นๆ ตามที่ได8รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการทําสําเนาขอสอบ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นายปรมินทร รู8เจน
นางสุพัตรา ภูนาวัง
นางสุบรรณ จันทรพรม
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

๖) นางสาวกันยชิสา สามารถ

ประกอบดวย
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการ
ลูกจ8างชั่วคราว
กรรมการ
หัวหน8างานวัดผลและประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ
เจ8าหน8าที่งานวัดและประเมินผลฯ
กรรมการและผู8ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ทําสําเนาข8อสอบทุกรายวิชาตามจํานวนนักเรียนที่เข8าสอบในตารางสอบให8เรียบร8อยแล8ว
ทําลายต8นฉบับข8อสอบหรือเก็บรักษาไว8อย"างปลอดภัย

๓
๔. คณะกรรมการจัดสถานที่หองสอบ

ประกอบดวย

๑) ครูประจําชั้นทุกท"าน
๒) หัวหน8าห8องและนักเรียนเวรประจําวัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ จัดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ โตZะกรรมการกํากับห8องสอบ ให8เรียบร8อย
๕. คณะกรรมการกํากับหองสอบ ประกอบดวย
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๐๘.๔๐ – ๑๐.๒๐ น.
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.
๑๔.๔๐ – ๑๖.๒๐ น.

ม.๓/๑
๐๘.๔๐- นายคมสัน
๐๙.๓๐

สอบวิชาวิทยาศาสตร&
สอบวิชาภาษาไทย
สอบวิชาคณิตศาสตร&
สอบวิชาภาษาอังกฤษ

ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖
นางสิริกาญจน นางสาวพรทิพย นางสาวรุ"งนภา นางสาวพัชนียา นางภัทรา
สอโส
ผาโคตร
อุ"นมีศรี
เหล"าเทพ ไชยรัตน
การนา

นางสาวพรทิพย Mrs.Shella นางสาวรัตนา นางสาวรุ"งนภา นายคมสัน
๐๙.๓๐- นางมลิวัลย
อุ"นมีศรี
ยมโคตร
กนกหงษา
เหล"าเทพ
สอโส
๑๐.๒๐
นางสาวรัตนา นางสาวศิรินทิพย นางสาวพัชนียา นางสาวฐิตวิ รรณ นายธัญญา
๑๐.๒๐- นายณัฐดนัย
เกาะหาร
กนกหงษา
วงวิลาศ
ไชยรัตน
สารพิมพ
ศรีสูงเนิน
๑๑.๑๐
นางสาวพัชนียา นางสาวศิรินทิพย นางมลิวัลย
นางสาวฐิตวิ รรณ นายธัญญา
๑๑.๑๐- นายณัฐดนัย
เกาะหาร
ไชยรัตน
วงวิลาศ
ยมโคตร
สารพิมพ
ศรีสูงเนิน
๑๒.๐๐
นางสาวฐิตวิ รรณ นางสาวพัชนียา นายอุดม
นางมลิวัลย
นางบัวลอง
๑๓.๐๐- Mrs.Shella
สารพิมพ
ไชยรัตน
พิมพเทศ
ยมโคตร
พรนิคม
๑๓.๕๐
นางสาวฐิตวิ รรณ นางมลิวัลย
นางกานติมา Mrs.Shella
นางสิริกาญจน
๑๓.๕๐- นางสาวรัตนา
กนกหงษา
สารพิมพ
ยมโคตร
มุลทากุล
ผาโคตร
๑๔.๔๐
นางเนตรนภา นางสาวศุภัสษร นางสาวชนิกานต นางสิริกาญจน
๑๔.๔๐- นางสาวพัชราภรณ นายพงศกร
เพิ่มยินดี
สุวรรณศรี
คลังกลาง
สาธุพนั ธ
คะนนท
ผาโคตร
๑๖.๒๐

มีหนาที่
๑) เปIนกรรมการกํากับห8องสอบ ให8เปIนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด8วย การปฏิบัติ
ของผู8กํากับห8องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให8นักเรียนผู8เข8าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด8วย
การปฏิบัติของผู8เข8าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข8อง
๒) กํากับห8องสอบให8เปIนไปด8วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให8ผู8เข8าสอบ
กระทําการทุจริตในการสอบ
๓) หากมีกรณีที่ไม"สามารถปฏิบัติหน8าที่ได8 ขอให8แจ8งกลุ"มบริหารวิชาการก"อนวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๒ เพื่อหาแนวทางแก8ไขต"อไป

๔
๖. คณะกรรมการตรวจขอสอบ ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
๒) นายเชฐกร ประชาโรจน
๓) นางมลิวัลย ยมโคตร
๔) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๕) นางสาวรัตนา กนกหงษา
๖) นางพัชนียา ไชยรัตน
๗) นายพรพิชิต ทิทา
๘) นางภัทรา การนา
๙) นายปรมินทร รู8เจน
๑๐) นางสุพัตรา ภูนาวัง
๑๑) นางสาวศรินทรทิพย วงวิลาศ
๑๒) นายเจตนิพัทธ ราชบุรมย
๑๓) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
๑๔) นางสาวกันยชิสา สามารถ

ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการ
ครูอัตราจ8าง
กรรมการ
นักศึกษาฝbกประสบการวิชาชีพครู
กรรมการ
หัวหน8างานวัดผลและประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู8ช"วย
กรรมการและผู8ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ตรวจข8อสอบและรายงานผลการประเมินผ"านระบบ AMSS สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ให8ผู8อํานวยการโรงเรียนทราบต"อไป
ขอให8คุณครูและบุคลากรที่ได8รับการแต"งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน8าที่ที่ได8รับมอบหมายด8วยเรียบร8อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน8าที่
อย"างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน8าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให8เกิดผลดี
แก"ทางราชการสืบไป ถ8าพบข8อผิดพลาดในการพิมพ ปGญหาข8อจํากัดอุปสรรคประการใด ข8อสงสัย
ในการปฏิบัติหน8าที่ให8แจ8งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก8ไข และรายงานให8ผู8อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก8ไขต"อไป
ทั้งนี้ตั้งแต"บัดนี้เปIนต8นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(นายบวร ใจปPQา)
ผู8อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

