
 
คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

ที่  ๓๓๕/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําและตรวจผลการประเมนิปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

................................................... 
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กําหนดให้มีการประเมินผลปลายภาค

เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ระหว่างวันจันทร์ที่  ๒๗ ถึงวันพุธที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๗ น้ัน เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความ
เรียบร้อย ยุติธรรม  วิทยาลัยฯ  จึงแต่งต้ังครู พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ดังน้ี  
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑.๑  นายเมธา  เหิรเมฆ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายคําปุ่น  พลรัตน์  กรรมการ 
 ๑.๓  นายอํานวย  อินทนนท ์  กรรมการ 
 ๑.๔  นายสุเทพ  สระจันทร ์  กรรมการ 
 ๑.๕  นางสาวธนิดา  ประทุมเวียง  กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่ 
 ๑.  ให้คําปรึกษาช้ีแนะและสนับสนุนให้การประเมินผลดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  แก้ปัญหาข้อขัดข้องอันอาจเกิดขึ้นจากการประเมินผล 
 ๓.  กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 

๒.  คณะกรรมการตรวจต้นฉบับแบบประเมินผล 
 ๒.๑  นางสาวธนิดา  ประทุมเวียง  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายไกรเลิศ  กสิพันธ์  กรรมการ 
 ๒.๓  นายเทพฤทธ์ิ  บุรุษพัฒน์  กรรมการ 
 ๒.๔  นายสิทธิพร  พลศรี  กรรมการ 
 ๒.๕  นางวาสนา  อินทรวิเชียร  กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวสุพิชญ์  แก้วเนตร  กรรมการ 
 ๒.๗  นางจารีย์  ละดาดก  กรรมการ 
 ๒.๘  นายสมพร  เทพมา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๙  นายพิสุทธ์ิ  ตันติเศรษฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหน้าที่ 
 ๑.  ตรวจสอบแบบประเมินผลให้มีจํานวนขอ้ เน้ือหา เหมาะสมกับเวลาและคะแนน 
 ๒.  ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม คําตอบให้ชัดเจนและครอบคลุมจุดประสงค์
รายวิชา 
 ๓.  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลและเสนอแนะให้แก้ไขในส่วนที่ไม่
เหมาะสม 
 

  /๔. ปฏิบัติ... 



๒ 
 

 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 

๓.  คณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลและตรวจผลการประเมินฯ 
 ให้ครู พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
การสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ๒๑๙/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๖  เป็นคณะกรรมการจัดทาํแบบประเมินผล 
 ทําหนา้ที ่
 ๑.  จัดทําแบบประเมินผลใหค้รอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ประเมินผล 
 ๒.  ส่งต้นฉบับข้อสอบให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับข้อสอบตรวจสอบได้ต้ังแต่วันที่  ๒๐ 
ถึงวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗ 
 ๓.  ติดตามผลการตรวจต้นฉบับแบบประเมินผล และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามคําช้ีแนะ
ของคณะกรรมการ ให้เหมาะสม (ถ้ามี) 
 ๔.  จัดพิมพ์ต้นฉบับ และสําเนาแบบประเมินผลให้เพียงพอบรรจุเข้าซองตามจํานวนผู้มี
สิทธ์ิสอบแต่ละกลุ่ม 
 ๕.  จัดอุปกรณ์ที่ใช้ประเมินผล บรรจุซอง พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ทีห่น้าซอง
บรรจุแบบประเมินผลให้ครบถ้วน 
 ๖.  ส่งซองแบบประเมินผลให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบประเมินผลและ
กระดาษคําตอบ ต้ังแต่  ๒๐ ถึงวันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗ 
 ๗.  รับกระดาษคําตอบพร้อมแบบประเมินผลเพ่ือตรวจผลการประเมินภายในวันพุธที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๘.  ตรวจแบบประเมินผลและส่งสมุดประเมินผล พร้อมหลักฐานการประเมิน ผ่านการ
ตรวจสอบจากหัวหน้าแผนกวิชา ส่งงานวัดผลและประเมินผลภายในวันศกุร์ที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 ๙.  แนวทางการออกแบบประเมินฯ จํานวนข้อสอบให้สัมพันธ์กับลักษณะ และเวลา ดังน้ี 

ลักษณะแบบประเมินผล 

เวลาที่ใช้ประเมิน 
๑  ช่ัวโมง ๑  ช่ัวโมง  ๓๐ นาที ๒  ช่ัวโมง 

อัตนัย ปรนัย อัตนัย ปรนัย อัตนัย ปรนัย 

จํานวนข้อ 

- ๖๐ - ๑๐๐ - ๑๒๐ 
๑ ๔๐ ๑ ๘๐ ๑ ๑๐๐ 
๒ ๒๐ ๒ ๖๐ ๒ ๘๐ 
๓ - ๓ ๔๐ ๓ ๖๐ 
  ๔ ๒๐ ๔ ๔๐ 
  ๕ - ๕ ๒๐ 
    ๖ - 

 ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 

        /๔. คณะกรรมการ... 
 



๓ 
 

๔.  คณะกรรมการจัดพิมพแ์ละทําสําเนาแบบประเมินผล 
  ๔.๑  นางทัศมาลี  บรรเทา  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายสมยศ  กาสีวงศ ์  กรรมการ 
  ๔.๓  นายชนวีร์  ทองสุทธ์ิ  กรรมการ 
  ๔.๔  นายอนุสรณ์  หอมพิกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๕  นางสาวภรณภา  จันทคุปต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ทําหนา้ที ่
  ๑.  จัดพิมพ์และสําเนาแบบประเมินผลใหท้ันตามกําหนด 
  ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ยุติธรรมและบังเกิดผลดีต่อ
งานราชการ 
 
 ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
   

(นายเมธา  เหิรเมฆ) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 


