คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๔๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ!มสาระการเรียนรูAหลักเพิ่มขึ้นและไดAมอบหมายใหAสํานักทดสอบทาง
การศึกษาจัดสรAางขAอสอบ (Pre O-NET) กลุ!มสาระการเรียนรูAภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาฯ และภาษาต!างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ เพื่อเตรียมความพรAอมสําหรับการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ป5การศึกษา ๒๕๕๙ และใหAนักเรียนไดAคุAนเคยกับรูปแบบขAอสอบที่ถาม
ใหAนักเรียนคิดวิเคราะห วิธีการตอบขAอสอบในรูปแบบต!าง ๆ และนําผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล
ไปวิเคราะหจุดที่ตAองพัฒนาผูAเรียนเพิ่มเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ไดAกําหนด
ทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ –๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อใหAการดําเนินงานเปKนไปดAวยความเรียบรAอย บรรลุตามเปLาประสงคและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แกAไข
เพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ (และที่แกAไขเพิ่มเติม) จึงแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่
๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมดังต!อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม

ที่ปรึกษา

๑) นายบวร ใจปQRา
ผูAอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผูAอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผูAอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผูAอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหนAาที่รองผูAอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนAากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหนAากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหนAากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปUนิศากร หัวหนAากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหนAาที่รองผูAอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหนAากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผูAชว! ยเลขานุการ

๒
มีหนาที่
๑) อํานวยการ ประสานงาน ใหAคําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ใหAการดําเนินเปKนไปดAวย
ความเรียบรAอยและมีประสิทธิภาพ
๒) ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป5ที่ ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙
๓) เตรียมความพรAอมก!อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและหAองสอบ การประชาสัมพันธ
การสอบ
๔) การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
๕) ดูแลการจัดเตรียมหAองสอบใหAพรAอมก!อนดําเนินการสอบโดยจัดที่นั่งสอบหAองละ ๓๐ คน
๖) กํากับและตรวจสอบใหAการจัดสอบเปKนไปดAวยความเรียบรAอย
๗) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบใหAกรรมการคุมสอบทราบ ก!อนดําเนินการสอบ
๒. คณะกรรมการรับ-ส-งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหนAาที่รองผูAอํานวยการ
ประธานคณะทํางาน
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู ค.ศ.๒
คณะทํางาน
๓) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู ค.ศ.๒
คณะทํางาน
มีหนาที่
๑) รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ จากสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก!น ในวันพุทธที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สหวิทยาเขตตามเวลาที่สหวิทยาเขตกําหนด
๒) นําส!งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก!คณะกรรมการกํากับหAองสอบ ก!อนเวลาเขAาสอบ
๓๐ นาที และรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทันที พรAอมทั้งนําแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ ส!งคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
๓. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคําตอบและอุปกรณ&การจัดสอบ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นางวิลาสินี พรรคพิง
นางสาวกุนฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางภัทรา การนา
นางสาวสิริณัฏฐ รักษาเคน

ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๒

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

มีหนาที่
๑) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบจากคณะกรรมการรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
เก็บรักษาไวAในที่ปลอดภัย
๒) ส!งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก!คณะกรรมรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
ของสนามสอบ ในเชAาวันสอบ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเชAาวันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนจากคณะกรรมรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
ของสนามสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทันที
๔) นําส!งกระดาษคําตอบ ทั้งหมดของสนามสอบใหAกรรมการตรวจกระดาษคําตอบประจําสนามสอบ

๓
๔. คณะกรรมการจัดหองสอบ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นายสมบูรณ วงวิลาศ
นายอุดม พิมพเทศ
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
นางสาวเมวดี สุรนันท
นายเอกชัย ไชยรัตน
ลูกจAางนักการภารโรงทุกคน

หัวหนAากลุ!มงานบริหารทั่วไป
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครู ผูAช!วย
พนักงานราชการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

มีหนาที่
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จัดหAองสอบใหAพรAอมก!อนการดําเนินการสอบ ๑ วัน
จัดหAองสอบโดยจัดที่นั่งสอบไม!เกิน ๓๐ ที่นั่งต!อ ๑ หAองสอบ
ติดบัญชีรายชื่อผูAเขAาสอบ ที่โตYะของผูAเขAาสอบทุกคน
จัดทําผังที่นั่งสอบ แผนผังที่นั่งสอบของผูAเขAาสอบที่หนAาหAองสอบ
จัดโตYะเกAาอี้ในหAองสอบต!าง ๆ คืนใหAครบจํานวนเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ

๕. คณะกรรมการกํากับหองสอบ ประกอบดวย
หAองสอบ
หAองสอบ
ที่
๑
หAอง ม.๓/๑
๒

หAอง ม.๓/๑)

๓

หAอง ม.๓/๑

๔

หAอง ม.๓/๑

๕

หAอง ม.๓/๑)

๖

หAอง ม.๓/๑

๗

หAอง ม.๕/๕

๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.

กรรมการกํากับหAองสอบ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน!ง/โรงเรียน
นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางสาวธาราพร มรกต
นักศึกษาฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางสาวพนิดา ประชาชน
นักศึกษาฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางกานติมา มุลทากุล
ครู ผูAช!วย โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางสาวชนิกานต คะนนท
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นายอภิศักดิ์ ขายม
นักศึกษาฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางมะลิวัลย แสนแกAว
ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางภัทรา การนา
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นายฤทธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
นางสาวปฑิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

มีหนาที่
๑) การดําเนินการก!อนการสอบ ระหว!างดําเนินการสอบใหAปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย!าง
เคร!งครัด
๒) รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบทั้งหมดใหAครบถAวนหลังการสอบเสร็จสิ้นทันที
แลAวนําส!งใหAคณะกรรมการรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ

๔
๖.
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ ประกอบดวย
นายอรณพ คําแสน
หัวหนAางานกลุ!มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ.๑ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย
นางมะลิวัลย แสนแกAว
ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู ค.ศ.๓ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
นางภัทรา การนา
ครู ค.ศ.๑ ตรวจขAอสอและกรอกคะแนนวิชาคณิตศาสตร
นางอรทัย วงศสถิตย
ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร
นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร
นางกานติมา มุลทากุล
ครูผูAช!วย ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาสังคมศึกษาฯ

มีหนาที่
๑) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตAองของกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน ใหAถูกตAองตามขAอมูล
ทั้งรหัสโรงเรียน เลขประชาชน รหัสหAองสอบ เลขที่ รวมทั้งขAอมูลอื่นที่จําเปKน
๒) ตรวจใหAคะแนนกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนในสนามสอบ พรAอมทั้งบันทึกขAอมูลลงใน
ไฟลบันทึกผลการสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙ ใหAแลAวเสร็จก!อนวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อนําส!งสหวิทยาเขต และส!งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ต!อไป
ขอใหAครูและบุคลากรที่ไดAรับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหนAาที่ที่ไดAรับมอบหมายดAวยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหนAาที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหนAาที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อใหAเกิดผลดี
แก!ทางราชการสืบไป หากพบป]ญหาขAอจํากัดอุปสรรคประการใด ใหAแจAงผูAอํานวยการโรงเรียนทราบเพื่อหา
แนวทางแกAไขป]ญหาต!อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เปKนตAนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายบวร ใจปQRา )
ผูAอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ประธานสนามสอบโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

