คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์นักเรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลสาคัญในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรีย นและพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป เพื่อให้การดาเนินการ
สอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ ถูกต้อง เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ โรงเรียนบ้านบางจาก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. ประธำนสนำมสอบ
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานสนามสอบ
มีหน้ำที่
๑. ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
๒. ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการดาเนินงาน
๓. กากับดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปของการวัดและประเมินผลการเรียน
๔. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๒. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
๒.๑ กรรมกำรอำนวยกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. เตรียมประชุมคณะกรรมการทุกท่าน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบ เพื่อประชุมชี้แจง
รายละเอียดการสอบให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดสอบ และการควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ โดยกากับการจัดห้องสอบและ
ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้ง กับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอื่นๆ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ
๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สรุปการดาเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. เตรียมสถานที่ในการจัดสอบ ก่อนการดาเนินการสอบ ติดเอกสานประชาสัมพันธ์ แผนผัง
การนั่งสอบ รวมทั้งติดสติ๊กเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนถึงวันสอบ และจัดสถานที่สอบกลับคืนสภาพ
เดิมหลังจากดาเนินการสอบเสร็จ
๒. จัดห้องรับ – ส่ง ข้อสอบ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางจาก
๓. จัดห้องสอบให้เสร็จก่อนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องสอบที่ ๑ , ๒ และห้องสอบที่ ๓
๔. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล
๒.๓ คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรสำหรับนักเรียนในวันสอบ และจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำร
กลำงวันให้กับกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย
๑. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ
ครูธุรการ
กรรมการ
๗. นางสุรินพร พานิชย์
ช่างสี ๓
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวมถึงอาหารว่างและ
อาหารเที่ยงสาหรับคณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการกลาง ผู้ตรวจเยี่ยม
๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สรุปประเมินผลการดาเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล
๒.๔ คณะกรรมกำรประจำสนำมสอบ
๒.๔.๑ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร ประกอบด้วย
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ ๒
๒.๔.๒ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลสุขสวัสดิ์ ประกอบด้วย
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการกลาง
๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ ๓
๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ ๔
๔. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ ๕
๕. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ
มีหน้ำที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสนามสอบ
๒. ในวันคุมสอบกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบโรงเรียนอื่นให้เดินทางไปสนามสอบด้วย
ตนเอง และถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.

ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ
พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วยความเคร่งครัด มีความวิริ ยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ และเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

ตำรำงกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑
สอบวันพุธที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๒

วันสอบ

เวลำ

วิชำ

เวลำสอบ

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ความสามารถด้านภาษา
พัก ๓๐ นาที
ความสามารถด้านคานวณ
พัก ๖๐ นาที
ความสามารถด้านเหตุผล

๖๐ นาที

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๙๐ นาที
๖๐ นาที

