
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ  
ท่ี  254 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดสอบ ตำมแนว Test  Blueprint    
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 , ม.6 คร้ังที่ 2 

---------------------------------------------------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอน  5  กลุ่มสาระหลัก คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการท า
แบบทดสอบตามแนว Test  Blueprint   เพื่อทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 , 6  ซึ่งทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ก าหนดให้ด าเนินการสอบวัดผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6  
ใน ศุกร์ ท่ี 18  ธันวาคม  2563  และวันเสาร์ ท่ี 19  ธันวาคม  2563 เพื่อให้การสอบครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
     ดังนั้นอาศัยอ านาจตามมาตรา 39  วรรคหนึ่ง และ (1) (2)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ลงวันท่ี 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1)-(6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี  23  ธันวาคม  2547  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการดังนี้       

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี วางแผนด าเนินงาน  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  
แก้ปัญหาต่างๆ และควบคุมดูแลการสอบ การก ากับการสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย
     1.1 นางณภัทร  เมืองไทย  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

    1.2 นางสุทธิตา ศรีบุญนาค   รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
     1.3 นายวิฑูรย์  ชุมข า   ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
     1.4 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
     1.5 นางอมรรัตน์  แขดวง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ  
     1.6 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่  มีหน้าท่ี ดูแลการจัดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อย  จัดท่ีนั่งสอบ
ให้ครบตามจ านวนนักเรียน  โดยครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6  ควบคุมนักเรียนในช้ันท่ีตนรับผิดชอบไป
จัดห้องสอบของตนเอง  ประกอบด้วย 

    2.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์    ประธานกรรมการ 
    2.2 ครูที่ปรึกษา ม.3 , ม.6    กรรมการ 
    2.3 คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
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    2.4 นักการภารโรงและลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
    2.5 นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมกำรติดตำมผลด ำเนินกำรสอบ  มีหน้าท่ี  ติดตามผลการด าเนินการสอบ  ให้ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
    3.1 นางอมรรัตน์  แขดวง    ประธานกรรมการ 
    3.2 นางลมัย  รัตนมณี     กรรมการ 
    3.3 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง    กรรมการ 
    3.4 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย    กรรมการ 
    3.5 นางสาวสุวดี  เงินถาวร    กรรมการ 
    3.6 นางฐิรกานต์  สุขยา    กรรมการ 
    3.7 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์    กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมกำรกลำง  ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 18-19  ธันวาคม  2563  มีหน้าท่ีดังนี้ 

 1. รับข้อสอบจากครูผู้สอน ก่อนวันสอบ ก าหนดส่งข้อสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6 
วันท่ี 18-19  ธันวาคม  2563  แล้วจัดเก็บข้อสอบ ให้พร้อมท่ีจะน าไปสอบตามตาราง  

2. เตรียมอุปกรณ์การสอบ มอบให้กรรมการผู้ก ากับการสอบ ในแต่ละห้อง 
 3. จัดเตรียมข้อสอบ ตามตารางสอบ มอบให้กรรมการผู้ก ากับการสอบ เพื่อน าไปสอบให้ครบถ้วน 
 4. รับกระดาษค าตอบ ตรวจนับกระดาษค าตอบ และข้อสอบจากกรรมการผู้ก ากับการสอบให้ครบถ้วน 
 5. จัดกรรมการผู้ก ากับสอบส ารองไปก ากับสอบแทน ในกรณีท่ีมีกรรมการผู้ก ากับสอบ ลา  หรือมีเหตุ
จ าเป็น  ไม่สามารถก ากับสอบได้ 
 6. คอยดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการสอบ และประสานกับคณะกรรมการ
อ านวยการ  ประกอบด้วย 
     1. นางอมรรัตน์  แขดวง    ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวอัญชิษฐา  รัตนมณี    กรรมการ 
     3. นางณิรดา  จงจิตร     กรรมการ 
     4. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์    กรรมการและเลขานุการ 
 5. คณะกรรมกำรจัดท ำแบบทดสอบ  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมข้อสอบ กระดาษค าตอบและอุปกรณ์การ
สอบมอบให้คณะกรรมการกลางเพื่อใช้ในการสอบให้เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
     1. นางอมรรัตน์  แขดวง    ประธานกรรมการ 
     2. ครูกลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 
     3. ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์    กรรมการ 

    4. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
     5. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
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    6. ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
    7. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์    กรรมการและเลขานุการ 
6.  คณะกรรมกำรผู้ก ำกับกำรสอบ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6  ปฏิบัติหน้าท่ีวันท่ี  

 18-19  ธันวาคม  2563   มีหน้าท่ีดังนี้ 
 1. จัดนักเรียนเข้าห้องสอบ และควบคุมดูแลการสอบของนักเรียนท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.  2548  (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อย่างเคร่งครัด 
 2. ลงลายมือช่ือปฏิบัติงาน รับแบบทดสอบท่ีห้องวัดผลประเมินผล ก่อนสอบวิชาแรก  15  นาที  และ
แจ้งรายช่ือนักเรียนท่ีขาดสอบแต่ละวันท่ีกรรมการกลาง 
 3. ก ากับห้องสอบ  แจก  เก็บ    ตรวจนับกระดาษ ค าถาม – ค าตอบ ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
 4. ส่งข้อสอบ  กระดาษค าตอบ ให้กรรมการกลางท่ีห้องวัดผลประเมินผล 
 5. ดูแลนักเรียนลงมือท าข้อสอบตามก าหนดเวลา หยุดท าข้อสอบเมื่อหมดเวลา และให้นักเรียนออก
จำกห้องสอบได้เม่ือหมดเวลำเท่ำนั้น 
 6. ควบคุมดูแลนักเรียน ให้ท าความสะอาดห้องสอบ หลังจากสอบวิชาสุดท้าย 
 7. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามวัน – เวลา ท่ีก าหนดได้ ให้ท าบันทึกข้อความช้ีแจงเหตุผลและส่ง
ล่วงหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 8. ควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด 
หากมีการทุจริต กรรมการคุมสอบจะต้องบันทึกการกระท าการทุจริตของนักเรียน ให้นักเรียนลงลำยมือชื่อ 
พร้อมแนบหลักฐำนกำรทุจริตและน าส่งรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 

รายช่ือกรรมการผู้ก ากับห้องสอบ ตามแนว Test  Blueprint   ปีการศึกษา  2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศุกร์ ท่ี  18  ธันวาคม  2563 

ช้ัน ห้องสอบ 08.30 – 10.00 10.30-12.00 13.00 -14.30 14.30-16.00 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ม.3/1 133 นางสาวสุภาพร นางอัฉราภรณ์ นางอัฉราภรณ์ นายอดิศร 
นายกฤษฎา นางฐิรกานต์ นางรัจนา นางสาวกุลนันท์ 

ม.3/2 134 นางพรทิพย์ นางจินตรัตน์ นางพรทิพย์ นางพรทิพย์ 
นางบุษบา นางสาวศศิวิมล นางสาวศศิวิมล นางฐิรกานต์ 

ม.3/3 135 นางกฤติกา นางจิรนันท์ นางณัฐวดี นางณัฐวด ี
นางสาวเกศินี นางสาวเกศินี นางสาวศุภธิดา นางสาวศุภธิดา 

ม.3/4 136 นายอดิศร นางกฤติกา นางสาวกาญจนา นางสาวกาญจนา 
นางสาวอุบลรัตน์ นางสาวอุบลรัตน์ นายกุลธนิต นายกุลธนิต 

ม.3/5 137 นางสาวสุกัญญา นางรัจนา นายณัฐพันธ์ นายณัฐพันธ์ 
นางสาวชนาพร นางสาวชนาพร นางสาวสุกัญญา นางสาวสุกัญญา 
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ช้ัน ห้องสอบ 08.30 – 10.00 10.30-12.00 13.00 -14.30 14.30-16.00 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ม.3/6 126 นางจินตรัตน ์ นายสุชาติ นายกิจศักดิ์ นายกิจศักดิ์ 
นางสาวรัติยา นายพินิจ นายสุชาติ นางสาวอัญชิษฐา 

 
รายช่ือกรรมการผู้ก ากับห้องสอบ ตามแนว Test  Blueprint   ปีการศึกษา  2563 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศุกร์ ท่ี  18  ธันวาคม  2563 และเสาร์ ท่ี 19  ธันวาคม  2563 
 

ช้ัน ห้องสอบ 08.30 – 10.00 10.20-12.20 13.10 -15.10 
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ อังกฤษ 

ม.6/1 138 นายกิจศักดิ์ นางปรียา นางวันเพญ็ 
นางสาวอัญชิษฐา นางสาวมาริษา นางสาวมาริษา 

ม.6/2 132 นางมยุรฉัฑฐ นางวารุณี นางมยุรฉัฑฐ 
นางวารุณี Mrs.Deme นางสาวรัติยา 

ม.6/3 127 นางณิชกมล นางณิชกมล นางสาวกมลเนตร 
นางสาวแพรวพร นางสาวแพรวพร นางกรณ์ภัสสรณ์ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เสาร์ท่ี 19 ธันวาคม  2563 

ช้ัน ห้องสอบ 08.30 – 10.00 10.00-12.00 หมายเหตุ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

ม.6/1 138 นางจินตรัตน ์ นางจินตรัตน ์  
นางสาวอัญชิษฐา นางสาวอัญชิษฐา  

ม.6/2 132 นางสาวกุลนันท์ นางสาวกุลนันท์  
นางสาวมาริษา นางสาวมาริษา  

ม.6/3 127 นางฐิรกานต์ นางฐิรกานต์  
นางสาวแพรวพร นางสาวแพรวพร  
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ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และเกิด

ประสิทธิภาพต่อทางราชการต่อไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี   15  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
                    (นางณภัทร  เมืองไทย) 

รองผู้อ านวยการ   รักษาการแทน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 


