
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๙/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด-วยข-อสอบมาตรฐาน 

ในการสอบปลายป2ของผู-เรียน   ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ และ ๒ ป2การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให-ใช-ข-อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป2ของผู-เรียน ท่ีพัฒนา 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสอบปลายป2 ในชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ และ ๒  
ใช-ข-อสอบในกลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และภาษาต"างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ป2การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๗–๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  ณ สนามสอบ
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ดังนั้นเพ่ือให-เปCนไปด-วยความเรียบร-อย  มีประสิทธิภาพ  บริสุทธิ์ ยุติธรรม  อาศัย
อํานาจตามมาตรา 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 ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การ
มอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง จึงขอ
แต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เปCนคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด-วยข-อสอบมาตรฐาน 
ในการสอบปลายป2ของผู-เรียน   ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ และ ๒  ป2การศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู-อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน-ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน-ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  นายทะเบียน     กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯกรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯกรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา  อํานวยความสะดวก กํากับการสอบ  
ให-เปCนไปด-วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม พิจารณาแก-ไขปPญหาต"างๆ อันอาจจะเกิดข้ึน  

๒. คณะกรรมการกลาง    ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  นายทะเบียน       รองประธานกรรมการ 
 ๓) ว"าท่ีร-อยตรีพรพิชิต  ทิทา  ครู  ค.ศ.๑      .   กรรมการ 
 ๔) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯกรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  จัดเตรียมข-อสอบ รับ-ส"งข-อสอบ และอุปกรณ�ท่ีจําเปCนในการสอบ
ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการตรวจข�อสอบ  และบันทึกคะแนน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  นายทะเบียน       รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางช"อผกา  พิศพล   ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย    กรรมการ 
 ๔)  นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย    กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร�   กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิวรักษ�  ไชยสมบัติ ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร�   กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร�   กรรมการ 
 ๘) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร�   กรรมการ 
 ๙) นางสาวภาณ�ชนก  บุญจวง ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาต"างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู กลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาต"างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯกรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  ดําเนินการตรวจให-คะแนน/ตรวจทาน ข-อสอบของผู-เข-าสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ และ ๒ ตามเกณฑ�การให-คะแนน  บันทึกคะแนนผลการสอบของผู-เข-าสอบ ให-เรียบร-อย  
โดยเริ่มตรวจข-อสอบ/ตรวจทาน/บันทึกคะแนน ในวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓  เปCนต-นไป  และส"งไฟล�



๓ 

บันทึกคะแนนภายในวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓  ณ ห-องกลุ"มบริหารงานวิชาการ แล-วรวบรวมสรุป 
ประมวลผล และรายงานผลให-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตามกําหนดเวลา  
ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ1ายสถานท่ี  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ"มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบูรพา  เรืองตังญาน  ครู ค.ศ.๓       รองประธานกรรมการ 
 ๓) คุณครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ - ๒    .   กรรมการ 
 ๔) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ครูผู-ช"วย      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  ดําเนินการ จัดสถานท่ีสอบ จัดห-องสอบ ห-องละ ๓๕ คน  
กรรมการกํากับการสอบ ๒ คน ตามผังห-องสอบ ดูแลความเรียบร-อยและความพร-อมของห-องเรียนเพ่ือใช-ใน
การจัดสอบ  ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการกํากับการสอบ  ประกอบด�วย 

กรรมการกํากับการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ สอบวันท่ี ๑๗–๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  (๖ ห-องสอบ) 

ห-องสอบท่ี ห-องสอบ นักเรียน/คน กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๑ กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๒ 
๑ ๑๓๑ ๓๕ นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช นายพงศกร  สุวรรณศรี 
๒ ๑๓๒ ๓๕ นางสาวชนิดาภา  โสหา นายบูรพา  เรืองตังญาน 
๓ ๑๓๓ ๓๖ นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี นางสาวรัตนา  กนกหงษา 
๔ ๑๓๔ ๓๕ นางมลิวัลย�  ยมโคตร นางสาวศิวรักษ�  ไชยสมบัติ 
๕ ๑๓๕ ๓๕ นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 
๖ ๑๓๖ ๓๖ นางวิลาสินี  พรรคพิง นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ 

กรรมการกํากับการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๒ สอบวันท่ี ๑๗–๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  (๖ ห-องสอบ) 

ห-องสอบท่ี ห-องสอบ นักเรียน/คน กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๑ กรรมการกํากับการสอบคนท่ี ๒ 
๑ ๑๒๑ ๓๕ นางสาวเมวดี  สุรนันท�   นายณัฐดนัย  เกาะหาร 
๒ ๑๒๒ ๓๕ นายอุดม  พิมพ�เทศ นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต- 
๓ ๑๒๓ ๓๗ นางสาวศศิกานต�  ยามสุข    นางสาวชนิกานต�  คะนนท� 
๔ ๑๒๔ ๓๗ นายสานิตย�  มหาหิงษ� นายคมสัน  สอโส 
๕ ๑๒๕ ๔๐ นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล 
๖ ๒๒๖ ๓๖ นางณัฐธิดา  เหลาหา นางสุพัตรา  ภูนาวัง 



๔ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  ดําเนินการ  ดูแลความเรียบร-อยของห-องสอบก"อนถึงกําหนดการสอบ 
โดยประสานงานกับกรรมการฝSายสถานท่ีจัดทําผังท่ีนั่งสอบตามบัญชีรายชื่อ สํารวจบัญชีรายชื่อของนักเรียน 
ท่ีเข-าสอบ และขาดสอบ เปCนกรรมการกํากับห-องสอบ ให-เปCนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด-วย 
การปฏิบัติของผู-กํากับห-องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให-นักเรียนผู-เข-าสอบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว"าด-วยการปฏิบัติของผู-เข-าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข-อง  กํากับ 
ห-องสอบให-เปCนไปด-วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให-ผู-เข-าสอบ กระทําการทุจริตในการสอบจ"าย/
เก็บกระดาษคําตอบ แบบทดสอบทุกวิชาให-ครบ  ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ 
ตามท่ีได-รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 

 ๒)  นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 

 ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ. ๓        กรรมการ 

 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ. ๓        กรรมการ 

 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 

 ๖) นายปรมินทร  รู-เจน    ครูผู-ช"วย         กรรมการ 

 ๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ  ประสานงาน
คณะกรรมการฝSายต"างๆ  ในการดําเนินงานร"วมกัน 

๗ คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  นายทะเบียน       รองประธานกรรมการ 
 ๓) ว"าท่ีร-อยตรีพรพิชิต  ทิทา  ครู  ค.ศ.๑      .   กรรมการ 
 ๔) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ-าหน-าท่ีงานวัดและประเมินผลฯกรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  สร-างเครื่องมือสําหรับใช-ประเมินผลการดําเนินการในครั้งนี้  ประเมิน
งาน โดยการประเมินบริบท กระบวนการ ผลผลิต ก"อนดําเนินการ ระหว"างดําเนินการ และหลังการดําเนินการ 
เสนอผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เม่ือเสร็จสิ้นโครงการในครั้งนี้  ประสานงานคณะกรรมการ 
ฝSายต"างๆ  และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 



๕ 

ขอให-ครูและบุคลากรท่ีได-รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน-าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน-าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให-เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ�  ปPญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัยในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-ง
กลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก-ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปCนต-นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


