
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  371 / 2558 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 3 ป6การศึกษา 2558 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ"มสาระการเรียนรูAหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม"นAอยกว"ารAอยละ 3 และไดA
มอบหมายใหAสํานักทดสอบทางการศึกษาจัดสรAางขAอสอบ (Pre O-NET) กลุ"มสาระการเรียนรูAภาษาไทย 
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศึกษาฯ และภาษาต"างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 3 
เพ่ือเตรียมความพรAอมสําหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ป6การศึกษา 2558 และใหAนักเรียนไดAคุAนเคย 
กับรูปแบบขAอสอบท่ีถามใหAนักเรียนคิดวิเคราะห� วิธีการตอบขAอสอบในรูปแบบต"าง ๆ และนําผลการทดสอบ
นักเรียนรายบุคคลไปวิเคราะห�จุดท่ีตAองพัฒนาผูAเรียนเพ่ิมเติม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25  ไดAกําหนดทดสอบ Pre O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 3 ป6การศึกษา 2558 ในวันท่ี 21 –22  
ธันวาคม 2558  เพ่ือใหAการดําเนินงานเปLนไปดAวยความเรียบรAอย บรรลุตามเปMาประสงค�และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา  39(1) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขAาราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  มาตรา 27(1)  แห"งพระราชบัญญัติบริหารขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2537 
และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม จึงแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 3   
ป6การศึกษา 2558  สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ดังต"อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 1) นายบวร  ใจปSTา    ผูAอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 2) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผูAอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 3) นายสถิต  แสนลุน   รองผูAอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 4) นางไพร�จิตร  แกAวศิริ   รองผูAอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 5) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนAากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 7) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหนAากลุ"มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 8) นายอมร  สีหาโมก   หัวหนAากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 9) นางภัทราภรณ�  ลิมปVนิศากร หัวหนAากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ  กรรมการ 
 10) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการฯ กรรมการและเลขานุการ 
 11) นายอรณพ  คําแสน  หัวหนAางานกลุ"มบริหารวิชาการ กรรมการและผูAช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ใหAคําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ใหAการดําเนินการ 
เปLนไปดAวยความเรียบรAอยและมีประสิทธิภาพ 

 1) ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ป6ท่ี 3  ป6การศึกษา 2558 
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 2) เตรียมความพรAอมก"อนการจัดสอบ เก่ียวกับสถานท่ีสอบและหAองสอบ การประชาสัมพันธ�
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขท่ีนั่งสอบ 

 3) ดูแลการจัดเตรียมหAองสอบใหAพรAอมก"อนดําเนินการสอบโดยจัดท่ีนั่งสอบหAองละ 30 คน  
 4) กํากับและตรวจสอบใหAการจัดสอบเปLนไปดAวยความเรียบรAอย  
 5) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบใหAกรรมการคุมสอบทราบ ก"อนดําเนินการสอบ  

2. คณะกรรมการรับ-ส-งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  ประกอบด�วย 
 1) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการ    ประธานคณะทํางาน 
 2) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู ค.ศ.3    คณะทํางาน 
 3. นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.1    คณะทํางาน 

มีหน�าท่ี 
 1) รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ จากสหวิทยาเขต ในวันศุกร�ท่ี 18 ธันวาคม 2558  

เวลา 13.00 น. ณ สหวิทยาเขต หรือตามเวลาท่ีสหวิทยาเขตกําหนด 
 2) นําส"งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก"คณะกรรมการกํากับหAองสอบ ก"อนเวลาเขAาสอบ 

30 นาที และรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนเม่ือเสร็จสิ้นการสอบทันที พรAอมท้ังนําแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ ส"งคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  

3. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคําตอบและอุปกรณ&การจัดสอบ  ประกอบด�วย 
 1) นางวิลาสินี พรรคพิง   ครู ค.ศ.1    ประธานคณะทํางาน 
 2) นางสาวกุนฑิกา ภูสีฤทธิ์  ครู ค.ศ.2    คณะทํางาน 
 3) นางภัทรา การนา   ครู ค.ศ.1    คณะทํางาน 
 4) นางสาวสิริณัฏฐ� รักษาเคน ครู ค.ศ. 1    คณะทํางาน  

มีหน�าท่ี 
 1) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบจากคณะกรรมการรับ-ส"งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  

เก็บรักษาไวAในท่ีปลอดภัย 
 2) ส"งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก"คณะกรรมรับ-ส"งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

ของสนามสอบ ในเชAาวันสอบ วันจันทร�ท่ี 21 ธันวาคม 2558 และเชAาวันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2558 
 3) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนจากคณะกรรมรับ-ส"งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

ของสนามสอบ เม่ือเสร็จสิ้นการสอบทันที  
 4) นําส"งกระดาษคําตอบ ท้ังหมดของสนามสอบใหAกรรมการตรวจกระดาษคําตอบประจําสนามสอบ  

4. คณะกรรมการจัดห�องสอบ  ประกอบด�วย 
 1) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหนAากลุ"มงานบริหารท่ัวไป   ประธานคณะทํางาน 
 2) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ.3     คณะทํางาน 
 3) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู ค.ศ.1     คณะทํางาน 
 4) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครู ผูAช"วย     คณะทํางาน 
 5) นายเอกชัย  ไชยรัตน�   พนักงานราชการ     คณะทํางาน 
 6) ลูกจAางทุกคน         คณะทํางาน 
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มีหน�าท่ี 
 1) จัดหAองสอบใหAพรAอมก"อนการดําเนินการสอบ 1  วัน 
 2) จัดหAองสอบโดยจัดท่ีนั่งสอบไม"เกิน 30 ท่ีนั่งต"อ 1 หAองสอบ  
 3) ติดบัญชีรายชื่อผูAเขAาสอบ ท่ีโตZะของผูAเขAาสอบทุกคน 
 4) จัดทําผังท่ีนั่งสอบ แผนผงัท่ีนั่งสอบของผูAเขAาสอบท่ีหนAาหAองสอบ 
 5) จัดโตZะเกAาอ้ีในหAองสอบต"าง ๆ คืนใหAครบจํานวนเม่ือเสร็จสิน้การสอบ 

5. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ    ประกอบด�วย 
หAองสอบ 

ท่ี 
ชื่ออาคาร/ชั้น/

หAอง 
กรรมการกํากับหAองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน"ง/โรงเรียน 
1 หAอง 131 

(หAอง ม.3/1) 
1.  นางพัชนียา ไชยรัตน� 
2.  นางสาวชนิดาภา โสหา 

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

2 หAอง 132 
(หAอง ม.3/2) 

1.  นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ� 
2.  นางสาวพิชญากร แกAวพิลา 

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
พนักงานราชการ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

3 หAอง 133 
(หAอง ม.3/3) 

1.  นายพงษ�ศิริ ชาบุตรศรี 
2.  นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� 

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

4 หAอง 134 
(หAอง ม.3/4) 

1.  นายนุกูล ศรีโอษฐ� 
2.  นายพงศกร สุวรรณศรี 

ครู ผูAช"วย โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

5 หAอง 135 
(หAอง ม.3/5) 

1.  นางสาวบัวลอง พรนิคม 
2.  นางมะลิวัลย� แสนแกAว 

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

6 หAอง 136 
(หAอง ม.3/6) 

1.  นางภัทรา การนา 
2.  นางสาวธัญญลักษณ� ฐานะ 

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู อัตราจAาง โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

7 หAอง 127 
(หAอง ม.5/5) 

1.  นายธัญญา ศรีสูงเนิน 
2.  นางสาวปฑิตตา ศิริจันทพันธ� 

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

มีหน�าท่ี 
 1) การดําเนินการก"อนการสอบ ระหว"างดําเนนิการสอบใหAปฏิบัตติามระเบียบการสอบอย"างเคร"งครัด 
 2) รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบท้ังหมดใหAครบถAวนหลังการสอบเสร็จสิน้ทันที  

แลAวนําส"งใหAคณะกรรมการรบั-ส"งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

6. คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ  ประกอบด�วย  
 1) นายอรณพ  คําแสน   หัวหนAางานกลุ"มบริหารวิชาการ ประธานคณะทํางาน 
 2) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู ค.ศ.3    คณะทํางาน 
 3) นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี  ครู ค.ศ.3    คณะทํางาน 
 4) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู ค.ศ.2    คณะทํางาน 
 5) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู ค.ศ.2    คณะทํางาน  
 6) นางภัทรา การนา   ครู ค.ศ.1    คณะทํางาน 
 7) นางพัชนียา ไชยรัตน�   ครู ค.ศ.1    คณะทํางาน 
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มีหน�าท่ี 
 1) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตAองของกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน ใหAถูกตAองตาม

ขAอมูลท้ังรหัสโรงเรียน  เลขประชาชน รหัสหAองสอบ เลขท่ี รวมท้ังขAอมูลอ่ืนท่ีจําเปLน    
 2) ตรวจใหAคะแนนกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนในสนามสอบ พรAอมท้ังบันทึกขAอมูล 

ลงในแบบบันทึกผลการสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 3 ป6การศึกษา 2558 ใหAแลAวเสร็จก"อน 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 แลAวนําส"งสหวิทยาเขต เพ่ือรวบรวมจากสนามสอบในสหวิทยาเขตส"งสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 ต"อไป 

ขอใหAครูและบุคลากรท่ีไดAรับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหนAาท่ีท่ีไดAรับมอบหมายดAวยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ เอาใจใส" อย"างเต็มกําลังความสามารถ  
และเปLนไปดAวยความโปร"งใส ยุติธรรม  ปฏิบัติหนAาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด เพ่ือใหA 
ผลการประเมินเปLนท่ียอมรับ และเปLนประโยชน�ต"อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติสืบไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต"บัดนี้เปLนตAนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  14  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายบวร  ใจปSTา) 
ผูAอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ประธานสนามสอบโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


