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ฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
 

โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยี  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายภูมิภัทร  มาลี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ประธานกรรมการ 
นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

งานวิเคราะห์ประมวลผล เครื่องมือ ข้อสอบ 

 

งานก าหนดโครงสร้างข้อสอบ 

งานสถานศึกษาพอเพียง 

งานเทคโนโลยี 
 

รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

งานจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 

งานธนาคารโรงเรียน 
 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ท าเนียบฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายภูมิภัทร  มาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
                                                     

 

 

 

 

   
                                                   นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์      
                                                       ประธานกรรมการ             

 
 
 
 
 
                                                 นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  
                                                     รองประธานกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

          นางคัคนางค์   พื้นผา                     นางอ านวย  ไชยชนะ                 นางสาวสริดา  จ าปาหอม 
            กรรมการ                                    กรรมการ                                  กรรมการ 
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     นายธนวัฒน์  แสงตะวัน              นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์                  นายวรวัช  วลิานันท์ 
             กรรมการ                           กรรมการ                                   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์                 นายสถิตย์  จอมใส                  นางสาวฉัตรวดี  อ าวงค์ 
              กรรมการ                        กรรมการและธุรการฝ่าย              กรรมการและธุรการฝ่าย                       
 
 
 
 
 
         
                                         นางนิภาภรณ์  ยุวะบุตร                นายเวชกรณ์ กรมพะไมย 

                           กรรมการและเลขานุการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                     
ฝ่ายทดสอบ     นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
 คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
1. นายภูมิภัทร  มาลี      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานที่ปรึกษา 
2. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ู  คร ู   ประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
4. นางคัคนางค์  พ้ืนผา   คร ู   กรรมการ 
5. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู   กรรมการ 
7. นายธนวัฒน ์  แสงตะวัน  คร ู   กรรมการ 
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8. นายวรวัช  วิลานันท์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9. นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
10. นายเอกบดินทร์ ศรีสันต์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวฉัตรวดี อ าวงษ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
12. นายสถิตย์  จอมใส   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
13. นางนิภาภรณ์ ยุวะบุตร คร ู  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายเวชกรณ ์ กรมพะไมย  ครูพนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอบข่ายงานฝ่ายทดสอบ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 2. งานก าหนดโครงสร้างข้อสอบ ( 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 3. งานจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 4. งานวิเคราะห์ประมวลผล เครื่องมือ ข้อสอบ 
 5. งานจัดท าสื่อ  และนวัตกรรม 
 6. งานเทคโนโลยี 
 7. งานประชาสัมพันธ์ 
 8. งานคลังข้อสอบ 

9. งานส านักงานฝ่าย 
10. งานธุรการฝ่าย 

บทบาทหน้าที่  ฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
 1. หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
      นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์            ครู       หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี 

 มีหน้าที่   
1. วางแผน ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ติดตามผล และ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหางานฝ่าย 
 2. ก ากับ  ควบคุม  และการด าเนินงานฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ   
5. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับหมวดวิทยาศาสตร์ 
7. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
8. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
9. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 
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10. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
11. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู รองหัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

มีหน้าที่ 
1. ช่วยวางแผน ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ติดตามผล และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไข ปัญหางานฝ่าย 
2. ช่วยก ากับ  ควบคุม  และการด าเนินงานฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระภาษาไทย ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
5. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับหมวดภาษาไทย 
7. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
8. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิภาษาไทย  ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
9. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
10. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. นางคัคนางค์   พื้นผา ครู กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับหมวดสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ข้อสอบ 
7. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
8. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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9. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก สทศ. ที่มี
การเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. นางอ านวย ไชยชนะ  ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1.รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับหมวดภาษาต่างประเทศ 
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
8. รวบรวม จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1.รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับหมวดคณิตศาสตร์ 
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
8. รวบรวม จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. นายธนวัฒน์ แสงตะวัน ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับหมวดสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
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5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้าง
ข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก สทศ. ที่มี
การเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. นายวรวัช วิลานันท์        ครูอัตราจ้าง      กรรมการ   
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  9. นายเอกบดินทร์ ศรีสันต์       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
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6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. นางสาวฉัตรวดี อ าวงษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. นายสถิตย์  จอมใส  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. นางนิภาภรณ ์ ยุวะบุตร ครู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานประชาสัมพันธ์ 
8. งานเลขานุการฝ่าย 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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13. นายเวชกรณ์ กรมพะไมย ครูพนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ชควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานประชาสัมพันธ์  และธุระการฝ่าย 
8. งานผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 


