
 
คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

ที่  ๓๓๖/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลปลายภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา   ๒๕๕๖ 

..................................................................... 
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กําหนดให้มีการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ระหว่างวันจันทร์ที่  ๒๗ -๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗  น้ัน 
เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม  
วิทยาลัยฯ  จึงแต่งต้ังครู พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ดังน้ี  
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑.๑  นายเมธา  เหิรเมฆ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายคําปุ่น  พลรัตน์  กรรมการ 
 ๑.๓  นายสุเทพ  สระจันทร ์  กรรมการ 
 ๑.๔  นายอํานวย  อินทนนท ์  กรรมการ 
 ๑.๕  นางสาวธนิดา  ประทุมเวียง  กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  ให้คําปรึกษา และสนับสนุนให้การประเมินผลดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  แก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการประเมินผล 
 ๓.  กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
๒.  คณะกรรมการกลางเก็บรักษาแบบประเมินผลและกระดาษคาํตอบ 
 ๒.๑  นายสมพร  เทพมา  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายเดชา  ศรีมนัสรัตน์  กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวทิพยดา  สาระชาติ  กรรมการ 
 ๒.๔  นางสุรีย์  เทพมา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๕  นางสาวธัญวรรณ  บุญใส    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๖  นางสาวพัชรินทร์  บุญคําภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  ดําเนินการประเมินผลให้เป็นไปตามเวลาและตารางประเมินผล 
 ๒.  เก็บรักษาแบบประเมินผลไว้ในที่ปลอดภัย และจ่ายให้คณะกรรมการควบคุมห้อง
ประเมินผลตามเวลาและตารางประเมินผล 
 ๓.  เก็บรักษากระดาษคําตอบของผู้เข้ารับการประเมินฯ และคืนให้ครูผูส้อนตามเวลา 
กําหนด 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 
 
 
 

/๓. คณะ... 



 
 

๒

 
๓.  คณะกรรมการควบคุมห้องประเมินผล 
ห้อง ระดับช้ัน จํานวน ผู้ควบคุมห้องประเมินผล 
๑๒๒ ปวช. ๒/๔ กษ ๒๑ นางชัชฎาพร  แก้วกํายาน, นายประชิต  หล้าแหล่ง 
๑๒๓ ปวช. ๒/๓ กษ ๒๔ นายมณเทยีร  พุทธลา, นางจันทร์สุดา  ทองพิทักษ ์
๑๒๔ ปวช. ๒/๒ กษ ๑๘ นายเจนวทิย์  บรรเทิง, นางอมรา  อารวีโรดม 
๑๒๕ ปวช. ๒/๑ กษ, ๒/๑ พณ., ๒/๒ พณ. ๓๐ นางสุวลักษณ์  เธียรสุคนธ,์ นางมยุรา  ควรประกอบกิจ, 

นางพรรณทิภา  สุดบอนิจ 
๑๒๖ ปวช. ๑/๓ กษ, ๑/๔ กษ. ๒๙ นายอานนท์  ควรประกอบกจิ, นายสมชาย  รกัร ี

นางสาวธีราภรณ์  เอี้ยงกันหา 
๑๒๗ ปวช. ๑/๑ กษ., ๑/๒ กษ., ๑/๑ พณ. ๓๓ นางศรีเจริญ  ชยัพรม, นางเดือนเพ็ญ  ชนกระโทก 

นายณัฐพงศ์  ขนับุตรศร ี
๓๑๔ ปวช. ๒/๕ ชก. ๒๐ นายสิทธิพร  พลศรี, นายยทุธพงษ์  วรยศ 
๑๐๒๒ ปวช. ๓/๑ พณ.. ๑๓ นางพิศมัย  จันทพรม, นายณฐัพล  เทพมา 
๘๑๑ ปวช. ๓/๓ กษ. ๑๔ นางอรนงค์  บัวทอง, นางสาวเสาวลักษณ์  สมศรี 
๘๑๓ ปวช. ๓/๒ กษ. ๗ นางพริ้มเพรา  นามลี,  นายบญุศรี  จรลี 
๕๑๔ ปวช. ๓/๑ กษ. ๑๖ นายประสงค์  สิทธุประสิทธิ,์ นายพิพัฒน์  สุขบุญ 
๓๑๒ ปวช. ๓/๔ กษ., ๓/๕ กษ. ๑๕ นายรังสรรค์  ปญัญาคม, นายทองพูล  นางวงศ์ 

๑๐๑๑ ปวส. ๑/๑ เคมีอุตสาหกรรม ๑๒ นางสาวบัวใส  ศรไชย,  นางสาวสุพรรษา  วันทํา 
๑๐๑๔ ปวส. ๒/๑ เคมีอุตสาหกรรม ๗  นางอรทัย  ซาเสน, นางกรณกิาร์  แสงรัตนกูล 
๑๐๒๔ ปวส. ๑/๑ ชก., ปวส. ๒/๑ บช. ๑๑ นางสุภาพร  ไชยชนะ, นางชิณาภา  ศรีใส  

๑๐๒๓ ปวส. ๒/๑ พส, ๒/๒ พร., ๒/๑ ชก. ๑๐ นางสุนันทา  กสิพันธ์, นางสาวสุพิชญ์  แก้วเนตร 
๕๑๖ ปวส. ๑/๑ พืชศาสตร์ ๑๓ นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์, นายชาญณรงค์  วงศ์สุวรรณ 
๕๑๒ ปวส. ๑/๑ สัตวศาสตร์ ๑๓ นางยาใจสิงห์คํา, นางวลัยกรณ ์ ผาดผ่อง 
๙๑๓ ปวส. ๑/๑, ๒/๑ เพาะเล้ียงฯ ๘ นางจารยี์  ละดาดก, นายนพรตัน์  วุฒิพรหม 
๙๑๑ ปวส. ๒/๒ เพาะเล้ียงฯ ๑๗ นายสมยศ  กาสีวงศ์, นายณรงค์ฤทธิ์  โพธิง์าม 
๔๑๕ ปวส. ๒/๑  อุตสาหกรรมเกษตร ๑๖ นางวาสนา  อินทรวเิชียร, นายจักรรินทร์สีมาบตุร 
๕๑๑ ปวส. ๒/๑ สัตวศาสตร์ ๑๔ นายวรวธุ  รัตนวัน, นายชนะชยั  สิมมา 
 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  รับแบบประเมินผล จากคณะกรรมการการเก็บรักษาแบบประเมินผล ตามวันเวลา ที่
กําหนดในตารางประเมินผล 
 ๒.  ควบคุมห้องประเมินผล กํากับดูแลการประเมินผลตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับการประเมินผลนักศึกษา  ๒๕๐๖ 
 ๓.  ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้ารับการประเมินผล ใหค้รบตามบัตรประจําตัวและใบลงช่ือผู้เข้า
ประเมินผล 
 
 

/๔. จัดเรียง... 



 
 

๓

 ๔.  จัดเรียงกระดาษคําตอบตามเลขที่ ตรวจนับแผ่นกระดาษคําตอบ และลงช่ือกํากับทุก
แผ่น รวบรวมแบบประเมินผล บรรจุซองส่งคืน 
 ๕.  ให้คณะกรรมการควบคุมห้องประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เต็มตามตามรางฯ  กรณีไม่สามารถ
ควบคุมห้องประเมินฯ ได้เต็มตามตารางให้บันทึกขออนุญาตผู้อํานวยการเป็นคราว ๆ ไป 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
๔.  คณะกรรมการตรวจนบัปึกกระดาษคําตอบ 
 ๔.๑  นายณรงค์  ธรรมวัติ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายสมพงษ์  เสมาไชย  กรรมการ 
 ๔.๓  นายรังษี  ทะนุพันธ์  กรรมการ 
 ๔.๔  นางทัศมาลี  บรรเทา  กรรมการ 
 ๔.๕  นางราตรี  สะดีวงศ์  กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวนงเยาว์  จันทร์อ่อน  กรรมการ 
 ๔.๗  นางสุรัสดา  โมคทิพย์  กรรมการ 
 ๔.๘  นายสมภพ  วนิชพันธ์ุ  กรรมการ 
 ๔.๙  นายณัฐพงศ์  ขันบุตรศรี  กรรมการ 
 ๔.๑๐  นายวีรพันธ์  ยาวงศ์  กรรมการ 
 ๔.๑๑  นางสาวธัญลักษณ์  พิลา  กรรมการ 
 ๔.๑๒  นางพัชรี  ปุรณะ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓  นางสาวพัชราภรณ์  โคตรพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  เป็นคณะกรรมการกลางดําเนินการประเมินผลให้เป็นไปตามตารางประเมินผล 
 ๒.  ตรวจนับปึกกระดาษคําตอบว่ามีจํานวนครบถ้วนตามท่ีผู้กํากับห้องประเมินผลระบุใน
หน้าปึกแบบประเมินผลหรือไม่ 
 ๓.  เมื่อตรวจนับได้ครบถ้วนตรงกันแล้วใหล้งลายมือช่ือในใบปะหน้ากระดาษคําตอบให้ตรง
กับช่องของกรรมการตรวจนับและให้ผู้ควบคุมห้องประเมินผลลงลายมือช่ือส่งปึกกระดาษคําตอบ 
 ๔.  ส่งมอบปกึกระดาษคําตอบให้แกค่ณะกรรมการเก็บรักษาแบบประเมินผลและกระดาษคําตอบ 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
๕.  คณะกรรมการตรวจสอบสมุดประเมินผล 
 ๕.๑  นายสมพร  เทพมา  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายเดชา  ศรีมนัสรัตน์  กรรมการ 
 ๕.๓  นายเทพฤทธ์ิ  บุรุษพัฒน์  กรรมการ 
 ๕.๔  นางวาสนา  อินทรวิเชียร  กรรมการ 
 ๕.๕  นายไกรเลิศ  กสิพันธ์  กรรมการ 
 ๕.๖  นายสิทธิพร  พลศรี  กรรมการ 
 ๕.๗  นางจารีย์  ละดาดก  กรรมการ  
 ๕.๘  นางสาวสุพิชญ์  แก้วเนตร  กรรมการ 
 ๕.๙  ร.ต.ต. หญิง ปาริชาด  ขันบุตรศรี กรรมการ 
 
 
 

/๔.๑๐ นาย... 



 
 

๔

 ๕.๑๐  นายพิสุทธ์ิ  ตันติเศรษฐ  กรรมการ 
 ๕.๑๑  นายณัฐพล  เทพมา  กรรมการ 
 ๕.๑๒  นายณัฏฐกร  เหิรเมฆ  กรรมการ 
 ๕.๑๓  นางสุรีย์  เทพมา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๑๔  นางสาวธัญวรรณ  บุญใส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๑๕  นางสาวพัชรินทร์  บุญคําภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  ตรวจสอบการกรอกคะแนนในสมุดประเมินผลภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๖ กับหลักฐานทีม่ี
ของคะแนนการวัดผลระหว่างวันที่  ๒๑-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  สาํนักงานฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  สรุปผลการตรวจรายงานผู้อํานวยการ และนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
ในโอกาสท่ีเหมาะสมก่อนประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๖ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
๖.  คณะกรรมการจัดสถานที่ประเมินผล 
 ๖.๑  นายบรรจง  บัวทอง  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายสมาน  สุดชาติ  กรรมการ 
 ๖.๓  นายไพศาล  แก่นการ  กรรมการ 
 ๖.๔  นายวิลัย  สีดารักษ ์  กรรมการ 
 ๖.๕  นายโสวัติ  อุทัยศร ี  กรรมการ 
 ๖.๖  นายพิติ  พลภักดี   กรรมการ 
 ๖.๗  นายถาวร  แว่นแคว้น  กรรมการ  
 ๖.๘  นานายพินิจ   พลภักดี  กรรมการ 
 ๖.๙  นายประมวล  พลเขตร์  กรรมการ 
 ๖.๑๐  นายสมบัติ  นนทการ  กรรมการ 
 ๖.๑๑  นายพิพัฒน์  สุขบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  จัดห้องประเมินผล ให้มีความพร้อมในการประเมินผล มีเก้าอ้ีครบตามจํานวนผู้เข้า
ประเมินผล 
 ๒.  ดูแลความสะอาดบริเวณสนามประเมินผลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
๗.  คณะกรรมการบันทกึและโอนผลการเรียน 
 ๗.๑  นายสมพร  เทพมา  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นายณัฏฐกร  เหิรเมฆ  กรรมการ 
 ๗.๓  นายณัฐพล  เทพมา  กรรมการ 
 ๗.๔  นาสุรีย์  เทพมา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๕  นางสาวธัญวรรณ  บุญใส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/ทําหน้าที่... 



 
 

๕

 ทําหนา้ที ่
 ๑.  บันทึกผลการเรียนเข้าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตรงกับผลที่ปรากฎในสมดุ
ประเมินผลที่อนุมัติแล้ว 
 ๒.  โอนผลการเรียนเข้าฐานข้อมูลงานทะเบียน และประกาศผลการเรียน  
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
๘.  คณะกรรมการรับโอนผลการเรียน 
 ๘.๑  นางทิพยดา  สาระชาติ  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นายณัฏฐกร  เหิรเมฆ  กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวนริตา  ศรีภา  กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  รับโอนผลการเรียนจากฐานข้อมูลวัดและประเมินผลเขา้ฐานข้อมูลงานทะเบียน  
 ๒.  ตรวจสอบผลการเรียนทีร่ับโอนจากงานประเมินผลให้ตรงกับรหัสนักศึกษา ช่ือ 
นามสกุลและกลุ่มเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ยุติธรรมและบังเกิดผลดีต่อ
งานราชการ 
 

 ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
   
 
 

(นายเมธา  เหิรเมฆ) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

 
 


