
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๔๑  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ!มสาระการเรียนรูAหลักเพ่ิมข้ึนและไดAมอบหมายใหAสํานักทดสอบทาง
การศึกษาจัดสรAางขAอสอบ (Pre O-NET) กลุ!มสาระการเรียนรูAภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคม
ศึกษาฯ และภาษาต!างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓  เพ่ือเตรียมความพรAอมสําหรับการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ป5การศึกษา ๒๕๕๙ และใหAนักเรียนไดAคุAนเคยกับรูปแบบขAอสอบท่ีถาม 
ใหAนักเรียนคิดวิเคราะห� วิธีการตอบขAอสอบในรูปแบบต!าง ๆ และนําผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล 
ไปวิเคราะห�จุดท่ีตAองพัฒนาผูAเรียนเพ่ิมเติม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ไดAกําหนด
ทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๒ –๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เพ่ือใหAการดําเนินงานเปKนไปดAวยความเรียบรAอย บรรลุตามเปLาประสงค�และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม
มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  (และท่ีแกAไข
เพ่ิมเติม)  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗  (และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม)  จึงแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 
๓  ป5การศึกษา ๒๕๕๙  สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปQRา    ผูAอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผูAอํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผูAอํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผูAอํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนAากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหนAากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหนAากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร หัวหนAากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหนAากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผูAช!วยเลขานุการ 

  



 ๒

มีหน�าท่ี 

 ๑) อํานวยการ  ประสานงาน  ใหAคําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ใหAการดําเนินเปKนไปดAวย
ความเรียบรAอยและมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ป5ท่ี ๓  ป5การศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๓) เตรียมความพรAอมก!อนการจัดสอบ เก่ียวกับสถานท่ีสอบและหAองสอบ การประชาสัมพันธ�
การสอบ 

 ๔) การประกาศรายชื่อและเลขท่ีนั่งสอบ 
 ๕) ดูแลการจัดเตรียมหAองสอบใหAพรAอมก!อนดําเนินการสอบโดยจัดท่ีนั่งสอบหAองละ ๓๐ คน  
 ๖) กํากับและตรวจสอบใหAการจัดสอบเปKนไปดAวยความเรียบรAอย  
 ๗) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบใหAกรรมการคุมสอบทราบ ก!อนดําเนินการสอบ  

๒. คณะกรรมการรับ-ส-งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน� หารวาระ   ปฏิบัติหนAาท่ีรองผูAอํานวยการ   ประธานคณะทํางาน 
 ๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ.๒         คณะทํางาน 
 ๓) นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.๒         คณะทํางาน  
มีหน�าท่ี 
 ๑) รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ จากสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก!น ในวันพุทธท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สหวิทยาเขตตามเวลาท่ีสหวิทยาเขตกําหนด 
 ๒) นําส!งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก!คณะกรรมการกํากับหAองสอบ ก!อนเวลาเขAาสอบ 

๓๐ นาที และรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนเม่ือเสร็จสิ้นการสอบทันที พรAอมท้ังนําแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ ส!งคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  

๓. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคําตอบและอุปกรณ&การจัดสอบ   ประกอบด�วย 

 ๑) นางวิลาสินี พรรคพิง    ครู ค.ศ.๒       ประธานคณะทํางาน 
 ๒) นางสาวกุนฑิกา ภูสีฤทธิ์  ครู ค.ศ.๒         คณะทํางาน 
 ๓) นางภัทรา การนา   ครู ค.ศ.๑         คณะทํางาน 
 ๔) นางสาวสิริณัฏฐ� รักษาเคน ครู ค.ศ.๒         คณะทํางาน 

มีหน�าท่ี 

 ๑) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบจากคณะกรรมการรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  
เก็บรักษาไวAในท่ีปลอดภัย 

 ๒) ส!งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแก!คณะกรรมรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  
ของสนามสอบ ในเชAาวันสอบ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเชAาวันศุกร�ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ๓) รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนจากคณะกรรมรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 
ของสนามสอบ เม่ือเสร็จสิ้นการสอบทันที  

 ๔) นําส!งกระดาษคําตอบ ท้ังหมดของสนามสอบใหAกรรมการตรวจกระดาษคําตอบประจําสนามสอบ  
  



 ๓

๔. คณะกรรมการจัดห�องสอบ ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ� วงวิลาศ   หัวหนAากลุ!มงานบริหารท่ัวไป   ประธานคณะทํางาน 
 ๒) นายอุดม พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ.๓         คณะทํางาน 
 ๓) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� ครู ค.ศ.๒         คณะทํางาน 
 ๔) นางสาวเมวดี สุรนันท�   ครู ผูAช!วย         คณะทํางาน 
 ๕) นายเอกชัย ไชยรัตน�   พนักงานราชการ        คณะทํางาน 
 ๖) ลูกจAางนักการภารโรงทุกคน            คณะทํางาน 

 มีหน�าท่ี 

 ๑) จัดหAองสอบใหAพรAอมก!อนการดําเนินการสอบ ๑  วัน 
 ๒) จัดหAองสอบโดยจัดท่ีนั่งสอบไม!เกิน ๓๐ ท่ีนั่งต!อ ๑ หAองสอบ  
 ๓) ติดบัญชีรายชื่อผูAเขAาสอบ ท่ีโตYะของผูAเขAาสอบทุกคน 
 ๔) จัดทําผังท่ีนั่งสอบ แผนผังท่ีนั่งสอบของผูAเขAาสอบท่ีหนAาหAองสอบ 
 ๕) จัดโตYะเกAาอ้ีในหAองสอบต!าง ๆ คืนใหAครบจํานวนเม่ือเสร็จสิ้นการสอบ 

๕. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ    ประกอบด�วย 

หAองสอบ 
ท่ี 

หAองสอบ 
กรรมการกํากับหAองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน!ง/โรงเรียน 
๑ หAอง ม.๓/๑ ๑.  นางพัชนียา ไชยรัตน� 

๒.  นางสาวธาราพร มรกต 
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู 

๒ หAอง ม.๓/๑) ๑.  นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� 
๒.  นางสาวพนิดา ประชาชน 

พนักงานราชการ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู 

๓ หAอง ม.๓/๑ ๑.  นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� 
๒.  นางกานติมา มุลทากุล 

ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ผูAช!วย โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๔ หAอง ม.๓/๑ ๑.  นางสาวชนิกานต� คะนนท� 
๒.  นายอภิศักด์ิ ขายม 

ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู 

๕ หAอง ม.๓/๑) ๑.  นางสาวบัวลอง พรนิคม 
๒.  นางมะลิวัลย� แสนแกAว 

ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๖ หAอง ม.๓/๑ ๑.  นางภัทรา การนา 
๒.  นายฤทธิพร ชัยแสนพา 

ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู 

๗ หAอง ม.๕/๕ ๑.  นายธัญญา ศรีสูงเนิน 
๒.  นางสาวปฑิตตา ศิริจันทพันธ� 

ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

มีหน�าท่ี 

๑) การดําเนินการก!อนการสอบ ระหว!างดําเนินการสอบใหAปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย!าง
เคร!งครัด 

๒) รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบท้ังหมดใหAครบถAวนหลังการสอบเสร็จสิ้นทันที  
แลAวนําส!งใหAคณะกรรมการรับ-ส!งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 



 ๔

๖. คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ  ประกอบด�วย  
๑) นายอรณพ คําแสน    หัวหนAางานกลุ!มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางพัชนียา ไชยรัตน�    ครู ค.ศ.๑ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย 
๓) นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย 
๔) นางมะลิวัลย� แสนแกAว   ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
๕) นางสาวบัวลอง พรนิคม   ครู ค.ศ.๓ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
๖) นางภัทรา การนา     ครู ค.ศ.๑ ตรวจขAอสอและกรอกคะแนนวิชาคณิตศาสตร� 
๗) นางอรทัย วงศ�สถิตย�    ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร� 
๘) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ.๒ ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร� 
๙) นางกานติมา มุลทากุล    ครูผูAช!วย  ตรวจขAอสอบและกรอกคะแนนวิชาสังคมศึกษาฯ 

มีหน�าท่ี 

๑) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตAองของกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน ใหAถูกตAองตามขAอมูล 
ท้ังรหัสโรงเรียน  เลขประชาชน รหัสหAองสอบ เลขท่ี รวมท้ังขAอมูลอ่ืนท่ีจําเปKน    

๒) ตรวจใหAคะแนนกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนในสนามสอบ พรAอมท้ังบันทึกขAอมูลลงใน 
ไฟล�บันทึกผลการสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ ป5การศึกษา ๒๕๕๙ ใหAแลAวเสร็จก!อนวันท่ี ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือนําส!งสหวิทยาเขต และส!งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๕ ต!อไป 

ขอใหAครูและบุคลากรท่ีไดAรับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหนAาท่ีท่ีไดAรับมอบหมายดAวยความอุตสาหะ วิริยะ  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหนAาท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหนAาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือใหAเกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  หากพบป]ญหาขAอจํากัดอุปสรรคประการใด  ใหAแจAงผูAอํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหา
แนวทางแกAไขป]ญหาต!อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เปKนตAนไป 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
( นายบวร ใจปQRา ) 

ผูAอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ประธานสนามสอบโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


