
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบกลำงมำตรฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สพฐ. 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒, ๔, และ ๕ ขึ้นนั้น 

เพื่อให้การด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒, ๔, และ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันจันทร์ท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง  การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดวันเวลาในการสอบ
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประธำนสนำมสอบ 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก ประธานสนามสอบ 

 มีหน้ำที่   ๑. ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
๒. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๓. ก ากับดูแลความเรียบร้อยโดยท่ัวไปของการวัดและประเมินผลการเรียน 
  ๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้การวัดและประเมินผลการเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
  ๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
 
๒. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย 

๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒.๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. รับส่งข้อสอบระหว่างกรรมการคุมสอบกับกรรมการกลาง  
๒. จัดท าเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเป็นกรรมการคุมสอบในกรณีท่ีไม่มี

กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการคุมสอบปฏิบติหน้าท่ีไม่ได้  
๓. มอบคะแนนสอบให้คณะกรรมการฝ่ายบันทึก วิเคราะห์และรายงานผล 

 
 
 

 

 



๓. คณะกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๑ 
๓.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๑ 
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒ 
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย      คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒ 
๓.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๑ 
๓.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๑ 
๓.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๒ 
๓.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย      คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๒ 
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๓ 
๓.๑๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๓ 

  ๓.๑๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๑ 
๓.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๑ 
๓.๑๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๒ 
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๒ 
๓.๑๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๓ 
๓.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม    คุมสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๓ 

มีหน้ำที่   ๑. คุมสอบห้องสอบตามระดับช้ันท่ีได้รับมอบหมาย ตามตารางสอบ 
             ๒. รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ และด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๑ 
๓.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๑ 
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒ 
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย      ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒ 
๓.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๑ 
๓.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๑ 
๓.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๒ 
๓.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย      ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๒ 
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๓ 
๓.๑๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๓ 

  ๓.๑๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๑ 
๓.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๑ 
๓.๑๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๒ 
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๒ 
๓.๑๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๓ 
๓.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม    ตรวจข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ห้อง ๓ 

มีหน้ำที่   ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนนักเรียนท่ีเข้าสอบในระดับช้ันท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมบันทึกลง     
ในแบบบันทึก ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และน าส่งคณะกรรมการกลาง 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึก วิเครำะห์และรำยงำนผล ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   บันทึกคะแนนท่ีได้รับจากคณะกรรมการกลาง วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การทดสอบรายงานผลส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ และจัดท ารายงานผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำผลคะแนนไปใช้ตัดสินผลกำรเรียน  ประกอบด้วย 

๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๖.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๖.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๖.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 

  ๖.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
มีหน้ำที่   น าผลคะแนนท่ีได้ไปบันทึกเป็นคะแนนร้อยละ ๒๐ ของคะแนนท่ีได้จากการสอบปลายภาค

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  บันทึก ประมวลผล และตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ 

พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วยความเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการต่อไป 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                             ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอบ 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบกลำงมำตรฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันจันทรท่ี์ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 
 

ระดับชั้น วิชำ 
รำยละเอียดข้อสอบ เวลำ 

ในกำรสอบ 
(นำที) 

ระยะเวลำ 
(ต้ังแต่เวลำ - เวลำ) จ ำนวน (ข้อ) คะแนน 

ป.๒ ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ ๒๐ – ๒๕ ๓๕ – ๓๐ ๙๐ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
พักกลางวัน ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ๒๕ – ๒๐ ๒๕ – ๓๕ ๙๐ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
ป.๔ ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ ๓๕ – ๓๐ ๕๓ – ๕๑ ๙๐ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

พักกลางวัน ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ๓๐ – ๓๐ ๔๘ – ๔๒ ๙๐ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ป.๕ ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ ๓๕ – ๓๐ ๕๓ – ๕๑ ๙๐ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
พักกลางวัน ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ๓๐ – ๓๐ ๔๘ – ๔๒ ๙๐ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 


