คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๙ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบกลำงมำตรฐำน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สพฐ.
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, และ ๕ ขึ้นนั้น
เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางมาตรฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, และ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาเนินงานเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย บรรลุวัต ถุประสงค์ ที่ตั้ง ไว้ จึง อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไ ข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ งขอแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนิ นงาน ตลอดจนก าหนดวันเวลาในการสอบ
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. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
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. จั ด ท าเอกสาร หลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรือ เป็ น กรรมการคุม สอบในกรณี ที่ ไ ม่ มี
กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการคุมสอบปฏิบติหน้าที่ไม่ได้
๓. มอบคะแนนสอบให้คณะกรรมการฝ่ายบันทึก วิเคราะห์และรายงานผล

๓. คณะกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย
๓.๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
๓.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒
๓.๕ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
๓.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
๓.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒
๓.๘ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๓
๓.๑๐ นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๓
๓.๑๑ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑
๓.๑๒ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑
๓.๑๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๒
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๒
๓.๑๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๓
๓.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม คุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๓
มีหน้ำที่
๑. คุมสอบห้องสอบตามระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย ตามตารางสอบ
๒. รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ และดาเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย
๓.๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
๓.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒
๓.๕ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
๓.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
๓.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒
๓.๘ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๓
๓.๑๐ นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๓
๓.๑๑ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑
๓.๑๒ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑
๓.๑๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๒
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๒
๓.๑๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๓
๓.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตรวจข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๓
มีหน้ำที่
ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นที่ไ ด้รับมอบหมาย พร้อมบันทึกลง
ในแบบบันทึก ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และนาส่งคณะกรรมการกลาง

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึก วิเครำะห์และรำยงำนผล ประกอบด้วย
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
บันทึกคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการกลาง วิเคราะห์ข้อมูล นาข้ อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
การทดสอบรายงานผลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๑ และจัดทารายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยนำผลคะแนนไปใช้ตัดสินผลกำรเรียน ประกอบด้วย
๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๖.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
๖.๓ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๖.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๖.๖ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
มีหน้ำที่
นาผลคะแนนที่ได้ไปบันทึกเป็นคะแนนร้อยละ ๒๐ ของคะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาค
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึก ประมวลผล และตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด
ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ
พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วยความเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ และเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

ตำรำงสอบ
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบกลำงมำตรฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑
วันจันทร์ท่ี ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๒

รำยละเอียดข้อสอบ

เวลำ
ระยะเวลำ
ระดับชั้น
วิชำ
ในกำรสอบ
(ตั้งแต่เวลำ - เวลำ)
จำนวน (ข้อ) คะแนน
(นำที)
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.

