
คําสั่งโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

ที ่ 262  / 2554 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ Pre O-net (สพฐ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 

………………………………………… 

        ดวยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุมสาระ

การเรียนรูหลัก ไดมอบหมายใหสํานักทดสอบทางการศึกษาจัดสรางขอสอบเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

ระดับชาติ O-net ปการศึกษา 2554  เพื่อใหสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการนําผลการสอบไปใชประโยชนใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหคุนเคยกับ

รูปแบบของขอสอบ O-net ปการศึกษา 2554  โรงเรียนทาตะโกพิทยาคมจึงไดกําหนดใหสอบ  

Pre O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 11 มกราคม 2555 
 

        ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการสอบและการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย มปีระสิทธิภาพบรรลุผล

ตามวัตถุประสงค    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 มาตรา 27   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547   จึงแตงตั้งใหขาราชการครูปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายเมธี  จิตรทรัพย   ประธานกรรมการ 

2. นางธิชาพร  ยอดกัณหา                 รองประธานกรรมการ 

3. นายนิทัศ  อินทรฉ่ํา                              กรรมการ 

4. นางสาวจันทรแรม  แยบสูงเนิน  กรรมการ 

5. นายธนดล  สุมังคละ                             กรรมการ 

6. นางสมกมล  วรรณทอง                         กรรมการและเลขานุการ 

7.นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่     

       ใหคําปรึกษา   สนับสนุน  สงเสริม  การจัดกิจกรรมสอบ Pre O - net มัธยมศึกษาปที่ 3 

 ปการศึกษา  2554   ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยประสบผลสําเร็จ 
 

2. คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

 1.นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี   ประธานกรรมการ 

 2. นางรัตนา  สุมังคละ             รองประธานกรรมการ 

 3.  นางบุษณ ี บัวรอด                   กรรมการ     

                4.  นางสาวลดาวัลย  ชั้นประดับ กรรมการ                

                5. นายชิน  มีมุข                                      กรรมการ 

 6.  นางดาวลอม  ธีระรังสิกุล                       กรรมการ 
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 10.  นางลัดดา  อัฒพุธ                  กรรมการ 

 11.  นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                    กรรมการและเลขานุการ 

12.   นางสาวศริญญา  พิมพหนู                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 

1. ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  ระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับงานที่

รับผิดชอบ 

2. วางแผนในการปรับปรุงพัฒนางาน  โดยยึดหลักการพัฒนาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ 

3. ประชาสัมพันธ  ตลอดจนนิเทศ  ฝกอบรมผูมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

4. ปฏิบัติงานโดยประสานความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์  

5. กํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ 

3. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิชาการ 

        1. นางรัตนา  สุมังคละ                  ประธานกรรมการ 

                   2. นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี    รองประธานกรรมการ 

                   3. นายประวิทย  ตอสกุล                        กรรมการ 

                   4. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                    กรรมการ 

                   5.นายปยะวัจน  กูบขุนทด     กรรมการ 

                   6.นางสาวศริญญา  พิมพหนู           กรรมการ 

                   7. นายมนัส  ประจักษอํานาจ         กรรมการ 

                   8 นางสาวอาจารี  ครุฑจันทร                   กรรมการ 

                   9.นางสุนทรี  คณะเจริญ                         กรรมการ      

                   10. นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง                      กรรมการและเลขานุการ 

                   11. นางสาวเบญจพร  โพธิ์ออง                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           มีหนาที่   

                 1.อํานวยความสะดวกในการรับ – สงขอสอบ 

                 2.จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการสอบ Pre O - net 

      4. คณะกรรมการประชาสัมพันธการสอบ Pre O - net 

     1. นางปยะธิดา  ประภาชัยมงคล               ประธานกรรมการ 

     2. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                รองประธานกรรมการ 

     3. นายมนัส  ประจักษอํานาจ                       กรรมการ 

     4. นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี                           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่     

1. ประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ 

2. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสอบ Pre O - net ใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

- กอนสอบ Pre O - net 

- ระหวางดําเนินการสอบ Pre O - net 

- หลังการสอบ Pre O – net 
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5. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ 

    1. นายณรงคศักดิ์  แกวทิ                             ประธานกรรมการ 

    2. นายสุชาติ  โตสงคราม                 รองประธานกรรมการ(ตรวจสอบอาคาร 3) 

    3. นักการภารโรงทุกคน   เจาหนาที่จัดหองสอบ 

    4. นายคํานึง  ประเสริฐสิทธิ์                         กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   

       1. นักการภารโรงเตรียมสถานที่ที่จําเปนตองใชในการสอบ Pre O - net แตละหองใหพรอมใช 

        2. กรรมการแตละอาคารตรวจความเรียบรอยของหองสอบแตละอาคาร 

       3. งานอาคารสถานที่จัดบรรยากาศสนับสนุนการสอบของนักเรียนในแตละอาคารที่รับผิดชอบ 
 

6. คณะกรรมการจัดทําขอสอบและเก็บรักษาขอสอบ 

    1. นางรัตนา  สุมังคละ    ประธานกรรมการ 

          2. นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี   รองประธานกรรมการ 

              3. นางสาวศริญญา  พิมพหนู                     กรรมการ       

              4. นางสาวอาจารี  ครุฑจันทร                       กรรมการ 

              5. นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง                            กรรมการ 

              6.นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง     กรรมการ 

          7. นางสาวเบญจพร  โพธิ์ออง   กรรมการ 

          8. นายสรร  ทิวาลัย    กรรมการ 

          9.นายปยะวัจน  กูบขุนทด   กรรมการและเลขานุการ 

           มีหนาที่ 

 1. ประสานงานกับคณะครูในการรับ-สงขอสอบ Pre O - net 

 2. เตรียมสถานที่ในการจัดทําขอสอบและจัดเก็บรักษาใหปลอดภัย 

       7. คณะกรรมการรับ - จายขอสอบ 

     1. นางรัตนา  สุมังคละ   ประธานกรรมการ 

     2. นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี   รองประธานกรรมการ 

              3. นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง                            กรรมการ 

              4.นายปยะวัจน  กูบขุนทด     กรรมการ 

              5.นางสาวศริญญา  พิมพหนู            กรรมการ 

              6. นายมนัส  ประจักษอํานาจ                 กรรมการ 

              7. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                         กรรมการ 

              8. นางสุนทรี  คณะเจริญ                            กรรมการ      

              9.นางสาวอาจารี  ครุฑจันทร                        กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

             10. นางสาวเบญจพร  โพธิ์ออง                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่    

             1. จายขอสอบในวันสอบใหกับกรรมการกํากับหองสอบ   

             2. รับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับหองสอบ 

             3. เบิก-จาย กระดาษคําตอบใหกับคณะกรรมการเพื่อนําไปตรวจ   

8. คณะกรรมการกํากับหองสอบ 
 

หอง ชั้น กรรมการกํากับหองสอบ หมายเหตุ 

323 3/1 1.ครูดาวลอม             2.ครอูังคณา  

324 3/2 1.ครูเกษม สารีพันธ     2.ครูปยวัจน  

325 3/3 1.ครสูุนทรี                2. ครูรณิดา  

326 3/4 1.ครกูนกวรรณ         2.ครูทวีศักดิ์  

333 3/5 1.ครูวัญเพ็ญ              2.ครูพนิชพิชา  

334 3/6 1.ครภูัทรินทร            2.ครวูิทยา  

335 3/7 1.ครูจันทรแรม           2.ครฉูลวย  

336 3/8 1.ครู นงลักษณ          2.ครูวัชระ  

336 3/9 1.ครูศริญญา             2.ครสูุทธิลักษณ  
 

      9. คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบและรายงานผลการสอบ 

     1.นางรัตนา  สุมังคละ   ประธานกรรมการ 

     2.นางสุทธิลักษณ  ผูภักดี   รองประธานกรรมการ 

              3.นางสาวอาจารี  ครุฑจันทร                        กรรมการ 

              4.นายปยะวัจน  กูบขุนทด     กรรมการ 

              5.นางสาวศริญญา  พิมพหนู            กรรมการ 

              6.นายมนัส  ประจักษอํานาจ         กรรมการ 

              7.นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                         กรรมการ 

              8.นางสุนทรี  คณะเจริญ                             กรรมการ      

              9.นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง                             กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

             10.นางสาวเบญจพร  โพธิ์ออง                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   

             1. ตรวจกระดาษคําตอบ  

             2. นําผลการสอบวิเคราะหเพื่อปรับปรุงจุดออนดอยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน 

             3. รายงานผลใหมีผูที่เกี่ยวของทราบตามลําดับ 

10. คณะกรรมการดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัย 

      1. นายเกษม        สุขขํา                            ประธานกรรมการ 

      2. นายสุชาติ  โตสงคราม                            รองประธานกรรมการ 

      3. นายเกษม  สารีพันธ                              กรรมการ 

      4. นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล                    กรรมการ 

      5. นางสาวสุดสวาท  พุมเปยม                      กรรมการและเลขานุการ 
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      มีหนาที่    ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในขณะสอบใหเกิดประสิทธิภาพ 

11. คณะกรรมการประเมินและติดตามผลการสอบ 

           1. นางสุทธิลักษณ     ผูภักดี                        ประธานกรรมการ 

           2.นางกัญญาณัฐ       ฤทธิ์บํารุง                    รองประธานกรรมการ 

           3. นางสาวอาจารี       ครุฑจันทร                 กรรมการ 

           4. นางสาวศริญญา     พิมพหนู                    กรรมการ 

           5. นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง                           กรรมการและเลขานุการ 

           6. นายปยะวัจน  กูบขุนทด                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       มีหนาที ่   

   1. ประเมินติดตามผลการสอบ Pre O - net เพื่อคนหาอุปสรรคและการแกไขในครั้งตอไป 

2. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินติดตามผลการสอบ Pre O - net มาเปนประโยชนในการวางแผน   

     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

  ขอใหผูทีไ่ดรับมอบหมายหนาที่ดังกลาวปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ 

เพื่อบังเกิดผลดีตอราชการสืบไป 

 

 

                                            สั่ง  ณ    วันที่    26  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 

 

 

                                                      (  นายเมธี   จิตรทรัพย  ) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

 


