
 

คําสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์
ท่ี  56/2564 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน  
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2564 

............................................................................................................................................................................ 
เพื่อใหการวัดผลทางการเรียนของโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  ในชวงการแพรระบาดของไวรัส    

โคโรนา (Coronavirus) หรือโควิด-19 (Covid-19)  กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                 
โดยนางสาวตรนุีช  เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหโรงเรียนปรับเปลี่ยนการวัดผลการเรียน   
การสอนเพื่อลดความกดดันของนักเรียนและผูปกครอง  จากเดิมท่ีจะตองสอบเพื่อวัดและประเมินผลเทานั้น 
อาจเปลี่ยนวิธีใหม  โดยใหครูผูสอนมอบหมายชิ้นงาน  โครงงาน  ใหนักเรียน และเพื่อวัดและประเมินการเรียน
ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  นั้น ฉะนั้นอาศัยมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ที่ 511/2559  ลงวันท่ี 28  กันยายน พ.ศ. 2559  เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  1     
ปการศึกษา  2564  ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือโควิด-19 (Covid-19) ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1 วาท่ีรอยเอกอาจินต  จรญูผล  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นางศิวพร  แยมแตงออน หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
1.3 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.4 นางสาวจฑุารัตน มุงพากเพียร หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.5 นางสุธิดา    นันทวัฒนานุกูล หัวหนากลุมบริหารวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายเอกลักษณ     เทศเล็ก            หัวหนางานวัดผล          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  อํานวยการประเมินผลปลายภาคเรียน  ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๒. คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท21101 ภาษาไทย นางสาว ปณณธร แกนนาค 

ท21201 ยุวภาษาพัฒนาสู EEC นาง รุงนภา แดงเดช 

ค21101 คณิตศาสตร นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ว21101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว21201 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ส20211 พลเมืองดิจิทัล นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส21103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส21105 ประวัติศาสตร นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส21201 หนาที่พลเมือง1 นาง รุงนภา แดงเดช 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาว ณัฐฐิรา มีมาก 

ศ21101 ศิลปะ นาง รุงนภา แดงเดช 

ศ21101 ศิลปะ นาง รุงนภา แดงเดช 

ง20241 รอบรูเรื่องเกษตร1 นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ง21101 การงานอาชีพ นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ21201 ภาษาจีน นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ21101 ภาษาอังกฤษ นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr. Marlon Alabata 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท22101 ภาษาไทย นางสาว ปณณธร แกนนาค 

ค22101 คณิตศาสตร นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว22101 วิทยาศาสตร นางสาว ณัฐฐิรา มีมาก 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว22201 การใชโปรแกรมตารางงาน นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว22203 โครงงานวิทยาศาสตร1 นางสาว ณัฐฐิรา มีมาก 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส22103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส22105 ประวัติศาสตร นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส22201 หนาที่พลเมือง3 นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา นาย ชัยพร ขุนนาแกว 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ศ22101 ศิลปะ นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

ง20243 การปลูกพืชผักสวนครัว1 นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ง22101 การงานอาชีพ นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ22201 ภาษาจีน นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ22101 ภาษาอังกฤษ นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr. Marlon Alabata 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท23101 ภาษาไทย นาง รุงนภา แดงเดช 

ค23101 คณิตศาสตร นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ว23101 วิทยาศาสตร5 นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี5 นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว23201 การใชโปรแกรม Animation นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส23103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส23105 ประวัติศาสตร นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส23201 หนาที่พลเมือง5 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ศ23101 ศิลปะ นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ง20247 พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ง20271 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ง23101 การงานอาชีพ นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ23201 ภาษาจีน นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ20201 ภาษาอังกฤษในงานบริการและเคร่ืองดื่ม นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ23101 ภาษาอังกฤษ นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท31101 ภาษาไทย นางสาว ปณณธร แกนนาค 

ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม นาง รุงนภา แดงเดช 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ค31101 คณิตศาสตร นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ว30201 ฟสิกส1 นางสาว ณัฐฐิรา มีมาก 

ว30221 เคมี1 นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 

ว30241 ชีววิทยา1 นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

ว30261 โลกดาราศาสตรและอวกาศ1 นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว30281 คอมพิวเตอรและกฎหมายคอมพิวเตอร นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ว31101 วิทยาศาสตร นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ว31103 การออกแบบและวิทยาการคํานวณ1 นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว31201 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Text Mode นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ส30201 หนาที่พลเมือง1 นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ส30211 พลเมืองดิจิทัล นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส31103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส31105 ประวัติศาสตร นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ศ31101 ศิลปะ นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ง30241 โครงงานเกษตร1 นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ง30267 ชางเขียนแบบ1 นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ31201 ภาษาจีน1 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ31101 ภาษาอังกฤษ นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr. Marlon Alabata 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท32101 ภาษาไทย นาง รุงนภา แดงเดช 

ค32101 คณิตศาสตร นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ว30203 ฟสิกส3 นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 

ว30223 เคมี3 นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 

ว30243 ชีววิทยา3 นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

ว30263 โลกดาราศาสตรและอวกาศ3 นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว30283 อินเตอรเนตเพื่องานอาชีพ นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ว32101 วิทยาศาสตร นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการคํานวณ2 นางสาว จุฑารัตน มุงพากเพียร 

ว32201 พื้นฐานโปรแกรมชุดคําสั่ง นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ส30203 หนาที่พลเมือง3 นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส32103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

ส32105 ประวัติศาสตร นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ศ32101 ศิลปะ นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ง30243 การปลูกพืชสมุนไพรในทองถิ่น1 นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ง30261 ชางเชื่อม1 นาย ชัชวาล คายไธสง 

ง30263 ชางไม1 นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ32201 ภาษาจีน3 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ32101 ภาษาอังกฤษ นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr. Marlon Alabata 

อ32203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ท33101 ภาษาไทย นาง รุงนภา แดงเดช 

ท33201 ภาษาไทยเพิ่มเติม นางสาว ปณณธร แกนนาค 

ค33101 คณิตศาสตร นางสาว อังคะณา จันทะเรือง 

ว30205 ฟสิกส5 นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว30225 เคมี5 นางสาว นิภาวรรณ นอยทะรงค 

ว30245 ชีววิทยา5 นาง สุธิดา นันทวัฒนานุกูล 

ว30265 โลกดาราศาสตรและอวกาศ(เอกภพ) นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน 
ว30267 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว30285 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ว33101 วิทยาศาสตร นางสาว เนาวเรศร อยูพุม 

ว33201 การสรางเว็บเพจ นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นาย กฤษณา สุวรรณชัยรบ 

ส33103 พระพุทธศาสนา นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา นาย ชัยพร ขุนนาแกว 

ศ33101 ศิลปะ นาย เอกลักษณ เทศเล็ก 

ง30265 ชางปูน1 นาย ชัชวาล คายไธสง 

ง33101 การงานอาชีพ นาง ศิวพร แยมแตงออน 

ว30269 โครงงานชาง1 นาย ชัชวาล คายไธสง 

จ33201 ภาษาจีน4 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล 

อ30201 ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 

อ33101 ภาษาอังกฤษ นาง พรทิภา อินศิริ 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr. Marlon Alabata 

อ33203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาว รัตนา ชะวูรัมย 
 

หนาท่ี  1. ใหครูผูสอนมอบหมายชิ้นงาน โครงงาน ใหนักเรียน และเพื่อวัดและประเมินการเรียนใน
การสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนไปตามวิธีการท่ีเหมาะสมแตละวิชา  ท้ังนี้ใหบันทึก
คะแนนการวัดผลในระบบ SGS ตามกําหนดดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  และ  6   ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4,5   ภายในวันที่    5  พฤศจิกายน  2564 

 

ทั้งนี้   ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนและราชการโดยเครงครัด   

สั่ง  ณ  วันที่   14   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                             วาที่รอยเอก 
(อาจินต  จรูญผล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแสนสุข 
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 

.........................ผูพิมพ 
........................ผูตรวจ 
.........................ผูทาน 
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เอกลักษณ์  เทศเล็ก
( นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก )
หัวหน้างานธุรการ


