
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๑๖ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ Pre O-NET ชัน้มัธยมศึกษาป6ท่ี ๓ 

ป6การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด7วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได7สร7างและพัฒนาแบบทดสอบ Pre O-NET  
เพ่ือเตรียมความพร7อมในการสอบ O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๓  เพ่ือดําเนินการประเมินทักษะ ความรู7
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได7ตาม
ศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต"ละวิชาผ"านเกณฑ�คะแนนร7อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน  นําข7อมูลสารสนเทศท่ีได7ไปวางแผนแก7ปFญหาและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต"อไปได7อย"างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให7การดําเนินการดังกล"าวเปHนไปด7วย
ความเรียบร7อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข7าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  
เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ7างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปHนคณะกรรมการดําเนินการ
สอบ  Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี ๓  ป6การศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปQRา    ผู7อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู7อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน7ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน7ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร หัวหน7ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน7ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน7ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  



๒ 

 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  หัวหน7างานวัดผลและประเมินผลฯ 
กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ7าหน7าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

 ๑๐) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ7าหน7าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให7คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ดูแลการสอบ 
ให7ดําเนินการเปHนไปด7วยความเรียบร7อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการกลาง  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน7ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู7ช"วย         กรรมการ 
 ๔) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน7างานวัดผลและประเมินผลฯ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) กําหนดวัน เวลา รายวิชาท่ีสอบ ตลอดจนประสานงานท่ัวไปและแก7ไขปFญหาท่ีเกิดจาก 
การกํากับห7องสอบในแต"ละวันให7เปHนไปด7วยความเรียบร7อย 

 ๒) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ"ายข7อสอบและกระดาษคําตอบให7แก"กรรมการกํากับห7องสอบ 
 ๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�ต"างๆท่ีจําเปHนสําหรับการสอบให7เรียบร7อย 
 ๔) กรรมการกลางมีหน7าท่ีกํากับห7องสอบ กรณีจําเปHนหรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีครูลาปZวย  

ลากิจ ไปราชการ หรืออาจมีภารกิจเร"งด"วนจําเปHน ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 ๕) รับส"งข7อสอบให7กับคณะกรรมการกํากับห7องสอบในแต"ละวิชา 
 ๖) อ่ืนๆ  ตามท่ีได7รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการทําสําเนาข�อสอบ   ประกอบด�วย 

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน7างานวัดผลและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายปรมินทร�  รู7เจน    ครูผู7ช"วย         กรรมการ 
 ๔) นางสุบรรณ  จันทร�พรม   ลูกจ7างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู7ช"วย     กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 



๓ 

มีหน�าท่ี ทําสําเนาข7อสอบทุกรายวิชาตามจํานวนนักเรียนท่ีเข7าสอบในตารางสอบให7เรียบร7อยแล7ว
ทําลายต7นฉบับข7อสอบหรือเก็บรักษาไว7อย"างปลอดภัย 

๔. คณะกรรมการจัดสถานท่ีห�องสอบ ประกอบด�วย 

 ๑) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี  ๓ทุกท"าน        ประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน7าห7องและนักเรียนเวรประจําวัน          กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดสถานท่ีสอบ ท่ีนั่งสอบ โต[ะกรรมการกํากับห7องสอบ ให7เรียบร7อย 

๕. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ  ประกอบด�วย 

 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร� 
 เวลา  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๕๐ น. สอบวิชาภาษาไทย 
  เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตร� 
 เวลา  ๑๔.๑๐ – ๑๕.๔๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 

เวลา ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ 

๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐ 

นางสาวเพ็ญนภา 
 สีสุกอง 

นางสุพัตรา 
ภูนาวัง 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

นางมลิวัลย� 
ยมโคตร 

นางสาวพัชนียา 
ไชยรัตน� 

นางสาวพัชรินทร� 
ประวันนวล 

๐๙.๓๐-
๑๐.๐๐ 

นางมลิวัลย� 
ยมโคตร 

นางสุพัตรา 
ภูนาวัง 

นางพัชนียา 
ไชยรัตน� 

นางสาวศรัณยา 
ชาญประเสริฐ 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

นางสาวณัฐกฤตา 
 วันละคํา 

๑๐.๒๐-
๑๑.๑๐ 

นางสาวศรัณยา  
ชาญประเสริฐ 

นางพัชนียา 
ไชยรัตน� 

นางสาวธัญลัษณ� 
ฐานะ 

นายฉัตรชัย 
ปุราโส 

นางสาวณัฐกฤตา 
 วันละคํา 

นายธัญญา 
ศรีสูงเนิน 

๑๑.๑๐-
๑๑.๕๐ 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

นางสาวธัญลักษณ� 
ฐานะ 

นางมลิวัลย� 
ยมโคตร 

นายฉัตรชัย 
ปุราโส 

นางสาวศรัณยา 
ชาญประเสริฐ 

นายธัญญา 
ศรีสูงเนิน 

๑๒.๓๐-
๑๓.๕๐ 

นางพัชนียา 
ไชยรัตน� 

นางกานติมา   
มุลทากุล 

นางสาวรุ"งนภา 
เหล"าเทพ 

นางสุพัตรา 
ภูนาวัง 

นางมลิวัลย�   
ยมโคตร 

นางสาวศรัณยา 
ชาญประเสริฐ 

๑๓.๕๐-
๑๔.๐๐ 

นายฉัตรชัย 
ปุราโส 

นางสิริกาญจน� 
ผาโคตร 

นางกานติมา 
มุลทากุล 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

นางสุพัตรา 
ภูนาวัง 

นางมลิวัลย� 
ยมโคตร 

๑๔.๑๐-
๑๕.๔๐ 

นายฉัตรชัย 
ปุราโส 

นางสิริกาญจน� 
ผาโคตร 

นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

นางกานติมา   
มุลทากุล 

นางสิริกาญจน� 
ผาโคตร 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

นางสาวณัฐกฤตา 
วันละคํา 

นางสุพัตรา 
ภูนาวัง 

นางสาวรุ"งนภา 
เหล"าเทพ 

นางมลิวัลย�   
ยมโคตร 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 



๔ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เปHนกรรมการกํากับห7องสอบ ให7เปHนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด7วย การปฏิบัติ
ของผู7กํากับห7องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให7นักเรียนผู7เข7าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด7วย
การปฏิบัติของผู7เข7าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข7อง 

 ๒) กํากับห7องสอบให7เปHนไปด7วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให7ผู7เข7าสอบ  
กระทําการทุจริตในการสอบ 

 ๓) หากมีกรณีท่ีไม"สามารถปฏิบัติหน7าท่ีได7 ขอให7แจ7งกลุ"มบริหารวิชาการก"อนวันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓  เพ่ือหาแนวทางแก7ไขต"อไป 

๖. คณะกรรมการตรวจข�อสอบ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    ครู  ค.ศ.๓        ประธานกรรมการ 
 ๒) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  ค.ศ.๓          กรรมการ 
 ๔) นายปรมินทร�  รู7เจน    ครูผู7ช"วย         กรรมการ 
 ๕) นางสาววิภาพร มังคุรุดร   นักศึกษาฝ^กประสบการวิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๖) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน7างานวัดผลและประเมินผลฯ 

                กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ7าหน7าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 
 ๘) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ7าหน7าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตรวจข7อสอบและรายงานผลการประเมินผ"านระบบ AMSS  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ให7ผู7อํานวยการโรงเรียนทราบต"อไป 

ขอให7คุณครูและบุคลากรท่ีได7รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน7าท่ีท่ีได7รับมอบหมายด7วยเรียบร7อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน7าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน7าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให7เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ7าพบข7อผิดพลาดในการพิมพ�  ปFญหาข7อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข7อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน7าท่ีให7แจ7งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก7ไข  และรายงานให7ผู7อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก7ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปHนต7นไป 

 



๕ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปQRา) 

ผู7อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


