
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๑๐ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถด�านการอ�านของผู�เรียน  
(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาป<ท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับสนามสอบ) 

 

 

ตามท่ี สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�กําหนดให�มีการประเมิน
ความสามารถด�านการอ&านของผู�เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๔                 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
เปBนศูนยCสอบ อํานวยความสะดวกให�โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการจัดการประเมินความสามารถด�านการอ&านของผู�เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 

เพ่ือให�การประเมินความสามารถด�านการอ&านของผู�เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑         
ป8การศึกษา ๒๕๖๔ ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพเปBนไปตามระเบียบและแนวดําเนินการท่ีกําหนด 
โรงเรียนบ�านบางจาก จึงขอแต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถด�านการอ&านของผู�เรียน (Reading 
Test : RT) ชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ ตามรายชื่อดังต&อไปนี้ 

๑. ประธานสนามสอบ 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสรC         ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก ประธานสนามสอบ 

มีหน�าท่ี    
    ๑. ประสานงานกับศูนยCสอบและดําเนินการตามคู&มือการประเมินความสามารถด�านการอ&าน        

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๔ อย&างเคร&งครัด  
๒. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก&อนสอบ เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการ จัดสอบ

และข้ันตอน การดําเนินงานของกรรมการคุมสอบ  
๓. เตรียมความพร�อมสถานท่ีสอบ กํากับการจัดห�องสอบ ติดรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบและเอกสาร การสอบ

อ่ืน ๆ ท่ีปLายประชาสัมพันธCของสนามสอบ และหน�าห�องสอบ  
๔. เปMดกล&องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม&เกิน ๑ ชั่วโมงก&อนเวลาสอบ ต&อหน�าตัวแทนกรรมการคุมสอบ    
๕. กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให�เปBนไปด�วยความเรียบร�อย            

มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร&งใส และเปBนไปตามคู&มือการจัดสอบฯ 
๖. สั่งพักการปฏิบัติหน�าท่ีในกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบหรือเจ�าหน�าท่ีในสนามสอบ บกพร&องต&อ

หน�าท่ีหรือ ประพฤติปฏิบัติตนไม&เหมาะสมและรายงานให�ศูนยCสอบทราบ  
๗. ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ ร&วมกับกรรมการ

คุมสอบ ให�ถูกต�อง ครบถ�วนก&อนนําส&งข�อมูลเข�าสู&ระบบ NT Access 
  

 



๘. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให�นําส&งเอกสารประกอบการสอบกับศูนยCสอบ ดังนี้  
- แบบ สพฐ.๒ ใบเซ็นชื่อผู�เข�าสอบในแต&ละห�องสอบ   
- แบบบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) ฉบับจริง 

  - แบบบันทึกคะแนนการอ&านรู�เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับจริง 
 
๒. คณะอนุกรรมการฝCายต�างๆ  
๒.๑ คณะกรรมการอํานวยการสนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก ประกอบด�วย 

๑. นางสาววิไลลักษณC  ภู&กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจนC เล&าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตนC เฟ]^องฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

มีหน�าท่ี   ๑. เตรียมประชุมคณะกรรมการทุกท&าน ท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ี ณ สนามสอบ เพ่ือประชุมชี้แจง
รายละเอียดการสอบให�เข�าใจและปฏิบัติได�ถูกต�องเก่ียวกับการจัดสอบ และการควบคุมให�เปBนไปด�วยความเรียบร�อย 

  ๒. เตรียมความพร�อมก&อนการจัดสอบในส&วนของสถานท่ีสอบ โดยกํากับการจัดห�องสอบและ
ติดสต๊ิกเกอรCข�อมูลผู�มีสิทธิ์สอบบนโต̀ะสอบ พร�อมท้ังกับให�มีการติดรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอ่ืนๆ       
ท่ีบอรCดประชาสัมพันธCของสนามสอบและหน�าห�องสอบ 

  ๓. ติดต&อประสานงานกับบุคคลหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
  ๔. สรุปการดําเนินงานส&งฝbายประเมินผล 
๒.๒ คณะกรรมการฝCายสถานท่ี ประกอบด�วย 

๑. นางสาวอัยยC  แก�วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒. นางสาวนิดติญา  บุญพา ครูผู�ช&วย    กรรมการ 

มีหน�าท่ี   ๑. เตรียมสถานท่ีในการจัดสอบ ก&อนการดําเนินการสอบ ติดเอกสานประชาสัมพันธC แผนผัง
การนั่งสอบ รวมท้ังติดสต๊ิกเกอรCบนโต̀ะผู�เข�าสอบ ให�เปBนท่ีเรียบร�อย ก&อนถึงวันสอบ และจัดสถานท่ีสอบกลับคืนสภาพ
เดิมหลังจากดําเนินการสอบเสร็จ 

  ๒. จัดห�องรับ – ส&ง ข�อสอบ และคณะกรรมการ ณ ห�องประชุมโรงเรียนบ�านบางจาก 
  ๓. จัดห�องสอบให�เสร็จก&อนวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ห�องสอบท่ี ๑ และ ๒  
  ๔. ติดต&อประสานงานกับบุคคลหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 
๓. คณะกรรมการคุมสอบและตรวจให�คะแนน 
๓.๑ คณะกรรมการคุมสอบและตรวจให�คะแนน ณ สนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก ประกอบด�วย 

  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ ห�องท่ี ๑ 
๒. นางสาวอัยยC แก�วอาชา  ครู คศ.๑   กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ ห�องท่ี ๑ 
๓. นางสาวณหทัย  ปLอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ ห�องท่ี ๒ 

  ๔. นางสาวนิดติญา  บุญพา ครูผู�ช&วย    กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ ห�องท่ี ๒ 
 



มีหน�าท่ี    
 ๑. ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินความสามารถด�านการอ&านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑          

ป8การศึกษา ๒๕๖๔  
๒. กํากับการสอบให�เปBนไปด�วยความเรียบร�อย โปร&งใส และยุติธรรม ท้ังภายในห�องสอบและบริเวณ

ใกล�เคียง  
๓. รับแบบทดสอบจาก ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือผู�แทน ตรวจนับแบบทดสอบให�ถูกต�องและ

ครบถ�วน  
๔. ปฏิบัติการประเมินความสามารถด�านการอ&านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ดังนี้ 
   ๔.๑ การทดสอบการอ&านรู�เรื่อง  
     - กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบตามลําดับเลขท่ีนั่งสอบจากน�อยไปหามาก   
   - กรรมการคุมสอบดําเนินการตามคําชี้แจงในแบบทดสอบการอ&านรู�เรื่อง  
   - กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบหลังจากหมดเวลาสอบเรียงตามละดับเลขท่ีนั่ง

สอบจาก น�อยไปหามาก  
   - กรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ตรวจให�คะแนนตามเกณฑCการให�คะแนน  
    - กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต&ละคนลงในแบบบันทึกคะแนนการ

อ&านรู�เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) พร�อมลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให�เรียบร�อย  
   - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส&ซอง (ไม&ต�องปMดผนึกซอง) ส&งคืน

ประธานสนามสอบ และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร&วมกับประธานสนามสอบให�ถูกต�อง  
    - สนามสอบทําสําเนาแบบบันทึกคะแนนการอ&านรู�เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) 

จํานวน ๑ ชุด แล�วให�กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสําเนาถูกต�องเก็บไว�ท่ีสนามสอบ  
  ๔.๒ การทดสอบการอ&านออกเสียง 

กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ ปฏิบัติ ดังนี้  
     - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแบบบันทึกการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)                  

แล�วเตรียมนักเรียนให�เข�าสอบตามลําดับเลขท่ีในแบบบันทึกคะแนน ๑ 
      - พูดคุยทักทายกับนักเรียนอย&างเปBนกันเอง เพ่ือไม&ให�เกิดความเครียดหรือความกดดัน 
      - สรุปคะแนนจากแบบทดสอบฉบับนักเรียนท่ีกรรมการคนท่ี ๒ ดําเนินการสอบ

เรียบร�อยแล�ว จากนั้นบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)  
     - ตรวจสอบการบันทึกคะแนนของนักเรียนให�ครบทุกคน แล�วลงลายมือชื่อกรรมการ

คุมสอบท้ัง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนน  
    - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส&ซอง (ไม&ต�องปMดผนึกซอง) ส&งคืน

ผู�อํานวยการรงเรียน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร&วมกับประธานสนามสอบให�ถูกต�อง  
      - สนามสอบทําสําเนาแบบบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จํานวน ๑ ชุด แล�วให�กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง เก็บไว�ท่ีสนามสอบ 
 



กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ ปฏิบัติ ดังนี้  
- ให�กรรมการคุมสอบอ&านคําชี้แจงให�นักเรียนทราบเก่ียวกับแนวทางการอ&าน ดังนี้ 

เวลาท่ีใช�ในการทดสอบ ๑๐ นาที นักเรียนคนใดท่ีอ&านได�ครบถ�วน เสร็จก&อนเวลา ก็สามารถยุติการทดสอบได�  
- เม่ือนักเรียนทดสอบการอ&านออกเสียงเปBนรายบุคคล โดยให�นักเรียนอ&านทีละคนใน

ห�องสอบท่ีแยกเฉพาะ 

- เม่ือนักเรียนเริ่มอ&านออกเสียงให�กรรมการทําเครื่องหมาย � ในช&องของคําท่ี
นักเรียนอ&านออกเสียงถูกต�องและทําเครื่องหมาย � ในช&องของคําท่ีนักเรียนอ&านออกเสียงผิด   

      - ให�นักเรียนอ&านออกเสียงท้ัง ๒ ตอน คนละไม&เกิน ๑๐ นาที ถ�านักเรียนอ&านยัง    
ไม&เสร็จ ให�นักเรียนหยุดอ&านทันที (กรณีนักเรียนอ&านไม&ได� กรรมการคุมสอบสามารถบอกให�นักเรียนข�ามไปอ&าน     
คําต&อไปก&อน แล�วสามารถย�อมกลับมาอ&านคําเดิมได�ภายในช&วงเวลาท่ีกําหนด)  

    - ส&งแบบทดสอบฉบับท่ีกรรมการท่ีประเมินแล�ว ให�กรรมการคนท่ี ๑ บันทึกคะแนน
ลงในแบบบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)  

    - ดําเนินการสอบอ&านออกเสียงจนครบทุกคน  
    - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน ๒ ใส&ซอง (ไม&ต�องปMดผนึกซอง) ส&งคืน

ผู�อํานวยการโรงเรียยน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร&วมกับผู�อํานวยการโรงเรียนให�ถูกต�อง  
    - สนามสอบทําสําเนาแบบบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จํานวน ๑ ชุด แล�วให�กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง เก็บไว�ท่ีสนามสอบ  
๕. รายงานผู�อํานวยการโรงเรียน กรณีสงสัยว&ามีการทุจริตเกิดข้ึน และห�ามบุคคลท่ีไม&เก่ียวข�อง         

เข�าบริเวณห�องสอบ  
๖. รักษาความลับของแบบทดสอบ และไม&ให�กรรมการหรือบุคคลอ่ืนดูหรือถ&ายรูป แบบทดสอบเพ่ือ

เผยแพร& 
 

๔. คณะกรรมการรายงานผลคะแนนสอบ สนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก 
๔.๑ คณะกรรมการรายงานผลคะแนนสอบ สนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก ประกอบด�วย 

  ๑. นายรุจนC เล&าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
หลังเสร็จส้ินการประเมินความสามารถด�านการอ�านเรียบร�อยแล�วให�สนามสอบดําเนินการดังนี้  
๑. นําแบบบันทึกคะแนนการอ&านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนนการอ&าน  

รู�เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับสําเนาท่ีเก็บไว�ท่ีสนามสอบ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอรCมบันทึกคะแนน         
(ไฟลC Excel) ท่ีดาวนCโหลด มาแล�ว  

๒. นําไฟลC Excel ท่ีบันทึกคะแนน เข�าสู&ระบบ NT Access พร�อมตรวจสอบความถูกต�อง ของคะแนน
นักเรียน รายบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให�คณะกรรมการตรวจสอบก&อนนําส&งเข�าระบบ ให�แล�วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 



ท้ังนี้ ให�ผู�ท่ีได�รับการแต&งต้ังตามคําสั่งปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายโดยเคร&งครัด เพ่ือให�การดําเนินการ
ประเมินความสามารถด�านการอ&านของผู�เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาป8ท่ี ๑ ป8การศึกษา ๒๕๖๔ 
เปBนไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพ น&าเชื่อถือและเกิดผลประโยชนCสูงสุดแก&ราชการ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต&บัดนี้เปBนต�นไป  
 

                                              สั่ง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
              ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสรC) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 
การประเมินความสามารถด�านการอ�านของผู�เรียน (Reading Test : RT)  

ช้ันประถมศึกษาป<ท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนบ�านบางจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

สอบวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันสอบ เวลา รายการสอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ฉบับท่ี ๑ การอ&านรู�เรื่อง 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ฉบับท่ี ๒ การอ&านออกเสียง 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ฉบับท่ี ๒ การอ&านออกเสียง 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถด�านการอ�านของผู�เรียน  
(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาป<ท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับสนามสอบ) 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๑๐ / ๒๕๖๕ ส่ัง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสรC ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณC   ภู&กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

๓ นายรุจนC เล&าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตนC เฟ]^องฟู ครูชํานาญการพิเศษ  

๕ นายวฒุิพรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ  
๖ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวอัยยC แก�วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวนิดติญา   บุญพา ครูผู�ช&วย  

๙ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


