
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนไดข้องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๓) 

 

 

ตามหนังสือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๔๙/๒๖๒๙ ลงวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดการประเมินการอ่านการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๑๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
  ๑.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ      กรรมการ 

๑.๖ นางสาวอัยย์ แกว้อาชา ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. อ านวยการให้ค าปรึกษาเสนอแนะและตัดสินใจให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ๒. ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมกำรจัดเตรียม โรเนียว และจัดชุดแบบทดสอบ ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสาวอรสิร หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ ครูธุรการ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอุปกรณท์ี่เกี่ยวกับการคดักรอง เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียนให้พร้อม 
   ๒. โรเนียวแบบทดสอบ จัดเตรียมให้เพียงพอต่อนักเรียน 

 

 

 



๓. คณะกรรมกำรเบิกจ่ำยและรับส่งแบบทดสอบ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๓.๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๓.๕ นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ ครูธุรการ      กรรมการ 
๓.๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง      กรรมการ 

  ๓.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. จัดเก็บแบบทดสอบที่โรเนียวเรียบร้อยแล้วไว้ในที่ปลอดภัย 

   ๒. ด าเนินการเบิกจ่ายและรับส่งแบบทดสอบที่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกับครูผู้ก ากับห้องสอบ 
   ๓. จัดท าแบบบันทึกการรับจ่ายและส่งซองแบบทดสอบ 
   ๔. จัดท าแบบบันทึกการเข้าสอบเพื่อให้นักเรียนได้ลงชื่อเข้าสอบ 
   ๕. ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบและจัดเก็บแบบทดสอบที่เรียบร้อยไว้ในที่

ปลอดภัย 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมห้องเรียนที่ใช้ในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได ้ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
  ๔.๒ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๔.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๔.๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  ๔.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  ๔.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๔.๗ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๔.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
  ๔.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  ๔.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๔.๑๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
  ๔.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมห้อง ประจ าห้องสอบ เพื่อใช้ในการประเมินการอ่านการเขียน 
   ๒. จัดเตรียมโต๊ะ – เก้าอี ้ที่ใช้ในการทดสอบให้ครบตามจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
   ๓. จัดท าป้ายหรือแผนผงัที่ใช้บอกห้องสอบในแต่ละห้อง 
   ๔. ก ากับ ดูแล ตรวจตรา และพานักเรียนท าความสะอาดบริเวณและอาคารที่ได้รับมอบหมาย

ให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอตลอดวัน 
 



๕. คณะกรรมกำรควบคุมห้องและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
  ๕.๒ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๕.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๕.๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  ๕.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  ๕.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๕.๗ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๕.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
  ๕.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  ๕.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๕.๑๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
  ๕.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้ำที่   ๑. ก ากับการประเมินการอ่านการเขียนอย่างเคร่งครัดให้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 
   ๒. ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและระเบียบการก ากับห้องสอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓. ถ้าหากครูคนใดไม่สามารถควบคุมการสอบไดใ้ห้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานวิชาการทราบล่วงหน้า 
   ๔. ก ากับ ดูแล ให้ห้องสอบสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่างได้ 
 ๕. ตรวจข้อสอบและรายงานผลการตรวจส่งที่คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 
 

๖. คณะกรรมกำรสรุปและประเมินผลกำรอ่ำนออกเขียนไดข้องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖            
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ประกอบด้วย 

๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย           รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.     กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ ครูธุรการ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. รวบรวมผลการประเมินทุกชั้นเรียนจากคณะกรรมการควบคุมห้องและประเมินความสามารถ
ในการอา่นการเขียน 

   ๒. กรอกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินตามแบบที่ก าหนดรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
   ๓. รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนผ่านระบบติดตามทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เดิม (e-MES) โดยภาคกลางรายงานที่เว็บไซต์ http://203.159.164.62  

- ภาคเรียนที่ ๑ คัดกรอง และรายงานผลภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

- ภาคเรียนที่ ๒ คัดกรอง และรายงานผลภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

http://203.159.164.62/


 ๔. กรณีคัดกรองแล้ว พบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ขอให้ก าหนดมาตรการ
เร่งรัดแก้ไขและพัฒนานักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการพัฒนานักเรียนไปที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ พร้อมทั้งงส่งไฟล์รายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) เมนู
ไปรษณีย์ เท่านั้น ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์

สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                           สั่ง ณ วันที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนไดข้องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๓) 
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิชำ 
รำยละเอียดข้อสอบ เวลำ 

ในกำรสอบ 
(นำที) 

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

ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำน แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ การอ่านออกสยีง ๒๐ ๒๐ ๙๐ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ตอนที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

พักกลำงวัน ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ฉบับที่ ๒ กำรเขียน แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ การเขียนค า ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๐ น. 
ตอนที่ ๒ การเขียนเรื่อง ๑ ๑๖ ๒๐ ๑๒.๕๐ – ๑๓.๑๐ น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๓) 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. 

ณ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๐ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวปาจารีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง  
๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


