
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ท่ี       / 2558  

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบและคณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบวัดผลระหว่ำงภำค ภำคเรียนที่ 2   
        ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
    ………………………………………………. 
 ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดให้มีการ
สอบวัดผลระหว่างภาค ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในระหว่างวนัท่ี 5 – 8 มกราคม 
2559  และขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและนักการภารโรง  ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ประสานงาน  ติดตามดูแลและควบคุม  วินิจฉัย  ส่ังการให้การ
สอบวัดผลด าเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย  แต่งต้ังให้ 

1.1 นายสุขโข  สาเรศ        ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
1.2 นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์  รองผู้อ านวยการ    รองประธาน 
1.3 นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ รองผู้อ านวยการ    รองประธาน 
1.4 นางกัญจนา  สมชาติ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ           กรรมการ 
1.5 นางวานีดา  ทองปัสโนว์  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและบริหารบุคคล กรรมการ 
1.6 นายสัญญา  เจริญ       หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นายสุนทร  เพชรชู   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.9  นางจงกล  รจนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
1.9 นายธีรเทพ  มุกดา   หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    กรรมการ 
1.10นางอรตรี  รอดเจริญ   ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรจดัท ำข้อสอบ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ และครูประจ าวิชา ให้มีหน้าท่ี 

 2.1 ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551โดยระบุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ในข้อสอบ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 กรุณาตรวจทานความถูกต้อง ขีด
เส้นค่ัน ตีกรอบให้สวยงาม ข้อสอบทุกรายวิชาต้องพิมพ์เท่านั้น โดยให้ใช้รูปแบบส่วนของปะหน้าข้อสอบและตัวข้อสอบ
ตามท่ีงานวัดผลประเมินผลก าหนด (ดาว์นโหลดได้จากจากเว็บไซต์ของโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวชิาการ ->งานวัดและ
ประเมินการศึกษา) ระบุจ านวนชุดของข้อสอบท่ีต้องการ copy ให้เรียบร้อย  

2.2  ส่งต้นฉบับข้อสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจทาน ลงช่ือก ากับ ไว้ที่ส่วนท้ายของข้อสอบ ส่งให้กับ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 และก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ     
(ครูอรตรี  รอดเจริญ) ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 ธันวาคม 2558  

 2.3 รับข้อสอบท่ี copy print แล้ว จากห้อง copy print  จัดเรียงชุด เย็บ  นับจ านวนและบรรจุซองพร้อม 

กระดาษค าตอบ ปะหน้าซองข้อสอบ แล้วส่งฝ่ายวิชาการ (ครูอรตรี รอดเจริญ) ภายในวันอังคารท่ี 29  ธันวาคม 2558 



3. คณะกรรมกำรกลำง ให้มีหน้าท่ี 
3.1  รับ เก็บรักษาข้อสอบไว้ในท่ีปลอดภัย 
3.2  จ่ายข้อสอบให้อาจารย์ประจ าวิชา 
3.3  รับ-จ่าย  กระดาษค าตอบข้อสอบให้อาจารย์ประจ าวิชา 
3.4  ควบคุมเวลาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบ พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม 

พ.ศ.2555)    
3.5  จัดครู-อาจารย์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนห้องสอบท่ีไม่มีผู้ควบคุม 
3.6  ประสานงาน 
3.7  สรุปรายงานผล 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

  1. นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ.2    หัวหน้า 
  2. นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
  3. นางอรตรี  รอดเจริญ   ครู คศ.2                      ผู้ช่วย 
            4. นางสาวรัฐนูญ์  จันทรบูรณ์  ครู คศ.1     ผู้ช่วย 
  5. นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
  6. นายกิตติชัย โสภณอัมพรนนท์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  7. นายสาคร  สมนิล                        พนักงานราชการ            ผู้ช่วย 
  8. นายชญณัฐ  อินยัญญะ                     พนักงานราชการ             ผู้ช่วย 
  9. นางสาวนวนาถ  กล่ินเมฆ  อัตราจ้าง   ผู้ช่วย  
4. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์กำรสอบ มีหน้าท่ี เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ พร้อม
จัดเก็บเมื่อการสอบเสร็จส้ิน คณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  ครู คศ.1    หัวหน้า 
2. นางสาวมณีรัตน์ ศิริมาศ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
3. นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ  อัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
4. นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว  อัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

5. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต้นฉบับข้อสอบมา Copy print   ตามจ านวนท่ีระบุ เก็บ
ต้นฉบับข้อสอบท่ีอัดส าเนาแล้วไว้ในท่ีปลอดภัยแล้วแจ้งครูประจ าวิชาทราบและจ่ายข้อสอบให้ 

คณะกรรรมการประกอบด้วย 
 1. นางกัญจนา   สมชาติ   ครู คศ. 3   หัวหน้า 
 2. นายธีรเทพ  มุกดา              ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
 3. นางอรตรี  รอดเจริญ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 5. นางวรรณเพ็ญ  ใจโลกา  แม่บ้าน    ผู้ช่วย  

6. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วยครูท่ีปรึกษาประจ าห้องทุกห้อง ให้มีหน้าท่ีควบคุมนักเรียนในห้องนัน้ 

ให้มีหน้าท่ี 

6.1  จัดห้องสอบในคาบท่ี 9 ของวันจันทร์ท่ี 4 มกราคม  2559 



6.2  จัดให้มีท่ีนั่งของผู้ก ากับห้องสอบห้องละ 2 คน ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ก ากับห้องสอบ  

6.3  เขียนแผนผังเลขท่ีนั่งสอบและติดตารางสอบไว้หน้าห้อง ห้องละ 1 ชุด 

6.4  ปิดประกาศส าเนาระเบียบว่าด้วยผู้เข้าสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม พ.ศ.2555) ไว้ 1 ชุด 
 

7. คณะกรรมกำรผู้ก ำกับห้องสอบ ให้มีหน้าท่ี 
7.1  คุมสอบตามวัน เวลา  ท่ีก าหนดไว้ในตารางสอบ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ

ปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบ พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม พ.ศ.2555)  โดยเคร่งครัด 
7.2  รับอุปกรณ์การสอบและข้อสอบจากคณะกรรมการกลาง 
7.3  แจก เก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ นับ จัดล าดับเลขท่ี เย็บ ลงช่ือในใบปะหน้ากระดาษค าตอบส่งกองกลาง 
7.4  แจ้งเวลาลงมือท าข้อสอบอีก 5 นาที  หมดเวลาสอบ 
7.5  ก ากับให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดของห้องสอบ จัดห้องสอบให้เรียบร้อย เพื่อรองรับการสอบของ

นักเรียนระดับอื่นที่มาใช้ห้องสอบในวันถัดไป 
  
 คณะกรรมกำรผู้ก ำกับห้องสอบ  ประกอบด้วย 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ชั้น ห้องสอบ 
วันที่ 6-มกรำคม.-59  และวันที่  8-มกรำคม.-59 

กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 
ม.1/1 พภ.1 นางวานีดา นางสาวอรวลี 
ม.1/2 พภ.2 นางทัศนีย์ นางสาวคณาทิพ 
ม.1/3 พภ.3 นางจงกล นางสาวกฤติมา 
ม.1/4 พภ.4 นายสัญญา นางสาวศิรินทิพย์ 
ม.1/5 พภ.5 นางจิตราภรณ์ นายนพดล 
ม.2/1 122 นายสุนทร นางสาวนันทพร 
ม.2/2 123 นายวันชัย นางสาวจันทรา 
ม.2/3 124 นางเรณู นางสาวเบญจมาศ 
ม.2/4 125 นางสุดา นางสาวศุภัคศร 
ม.2/5 126 นางสุภาพร นางสาวนงลักษณ์ 
ม.3/1 333 นางสุภาภรณ์ นายธีระพล 
ม.3/2 334 นางสาวกิ่งดาว นางสาวสาวิตรี 
ม.3/3 341 นางปฐมา นายนฤพล 
ม.3/4 342 นายกูอุดม นางสาวช่อทิพย์ 
ม.3/5 343 นางอังคณา นางสาวอาทิตยา 



ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ชั้น ห้องสอบ 
วันที่  5-มกรำคม-59 วันที่ 7-มกรำคม-59 

กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 
ม.4/1 พภ.1 นางสาวปริฉัตร์ นายพัฒนกิจ นางสาวปริฉัตร์ นางสาวอรวลี 
ม.4/2 พภ.2 นางสาวอมรรัตน ์ นายพิชิต นางสาวอมรรัตน ์ นางสาวคณาทิพ 
ม.4/3 พภ.3 นางสาวธีรนันท์ นางสาวปิ่นอนงค์ นางสาวธีรนันท์ นางสาวกฤติมา 
ม.4/4 พภ.4 นางสาววรรษมล นางสาวภัทรศยา นางสาววรรษมล นางสาวศิรินทิพย์ 
ม.4/5 พภ.5  นายมานะ นางสาวธีรนาฏ  นายมานะ นายนพดล 
ม.5/1 333 นางธิดารัตน ์ นางสาวตรีทิพย์ นางธิดารัตน ์ นางสาวนันทพร 
ม.5/2 334 นางสนธยา นางสาวศิริพร นางสนธยา นางสาวจันทรา 
ม.5/3 341 นางสาวอรณ์สิริ นางสาวสุพรรษา นางสาวอรณ์สิริ นางสาวเบญจมาศ 
ม.5/4 342 นางสาวนุชนาฎ นางสาวศิริรักษ์ นางสาวนุชนาฎ นางสาวศุภัคศร 
ม.6/1 122 นางพรพณา นางสาวนงลักษณ์ นางพรพณา  นายศักดา 

ม.6/2 123 นางสาวสาวิตรี นายธีระพล นางสาวสาวิตรี นายวรากร 

ม.6/3 124 นางสาวขวัญชนก นางสาวสาวิตรี นางสาวขวัญชนก นางสาวช่อทิพย์ 

ม.6/4 125 นายสมศักดิ์ นายนฤพล นายสมศักดิ์ นางสาวอาทิตยา 

ม.6/5 126 นายพีรพงศ์ นายรัชกานต์ นายพีรพงศ์  นายรัชกานต์ 
 

8. คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ และท ำผลสอบและประเมินผลกำรเรียน  ประกอบด้วยครูประจ าวิชา 

ทุกท่านมีหน้าท่ี 
8.1 . ขอรับกระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน  โดยให้มีร่องรอยการตรวจ  แยกตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู ้

 8.2 ตรวจทานคะแนน  
8.3 กรอกคะแนนลงในช่องคะแนนผลการเรียนรู้ระหว่างภาค (กลางภาค) ใน ปพ.5 ตรวจทานความเรียบร้อย   

พร้อมส่ง ปพ.5 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้บันทึกผลการนิเทศ ภายในวันท่ี 19  มกราคม  2559 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ สุจริต และเสียสละ เพื่อให้       
เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
                      ส่ัง ณ วันท่ี 24 ธันวาคม  2558 

 
                     (นายสุขโข  สาเรศ) 

                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  


