คาสั่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่ 525/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
……………………………………….
ด้วย ทางโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กาหนดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้การ
เตรียมการและการดาเนินการสอบวัดผลประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ฉะนั้ น จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บการบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547, คาสั่งมอบอานาจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9/2546 สั่ง ณ วันที่ 7
เดือน กรกฎาคม 2546 เรื่ อง การมอบอ านาจการบังคั บบัญชาลู กจ้างประจา คาสั่ ง ที่ 29/2546 สั่ ง ณ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งที่ 44/2549 สั่ง ณ วันที่ 28
เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

นายสุชาติ ศรีธินนท์
นางสาวศิริเดียว วงศา
นายสง่า วิชา
นางสาวกชพรรณ ศรีทอง
นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่
นางหทัยชนก ถาแหล่ง

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
อานวยการให้ความสะดวก ควบคุม แก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติ ให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดาเนินการ
2.1 คณะกรรมการดูแลการจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
มีหน้าที่
1. ติดตามดูแลให้นักเรียนจัดห้องสอบ
2. ดูแลให้นักเรียนนาเอกสารใต้โต๊ะออกจากห้องสอบ
3. ควบคุมดูแลการทาความสะอาดห้องให้เรียบร้อย
4. ดาเนินหน้าที่ตามข้อ 1-3 ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบ
/2.2 คณะกรรการกลาง...
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2.2 คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย
2.2.1 นางหทัยชนก ถาแหล่ง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2.2.2 นางบุหงา วิชา
ครูชานาญการ
กรรมการ
2.2.3 นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
ครู
กรรมการ
2.2.4 นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. รับข้อสอบจากครูผู้สอนก่อนสอบวิชานั้น ๆ ตามกาหนดปฏิทินวิชาการ แล้วจัดเข้าตู้เก็บข้อสอบ
และพร้อมที่จะสอบตามตารางสอบ
2. เตรียมอุปกรณ์การสอบ มอบให้กรรมการคุมสอบในแต่ละห้อง
3. จัดเตรียมข้อสอบตามตารางสอบให้กับกรรมการคุมสอบ โดยตรวจนับจานวนข้อสอบ
ทั้งไปและกลับทุกวิชาให้ครบถ้วน
4. รวบรวมข้อสอบคืนให้กับกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยครูผู้สอนในแต่ละวิชาที่ทาการทดสอบรับข้อสอบ
จากห้องวิชาการพร้อมลงลายมือชื่อ รับข้อสอบคืนภายใน 2 วันหลังจากทาการสอบเสร็จแล้ว
5. จัดกรรมการคุมสอบแทนในกรณีที่กรรมการคุมสอบติดธุระสาคัญและเร่งด่วน
6. รายงานการปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ขาดสอบ และนักเรียนที่
ทุจริตในการสอบ ให้กับฝ่ายอานวยการเมื่อการสอบเสร็จสิ้น
2.3 คณะกรรมการคุมสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นายณัฐชัย ฐานะราช
นายมนต์ ราชคม
ม.1
นางสาวธัญญา หวังสินสุจริต
นางสาวจารุมนต์ มะโนวงค์

3 ม.ค. 2562
1/1
1/1
1/2
1/2

4 ม.ค. 2562
1/1
1/1
1/2
1/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นางสาวศรันย์พร จอมมงคล
นางสาวศิริพร บุญสินไทย
ม.2
นางแสงพลอย อุตส่าห์
นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์

3 ม.ค. 2562
2/1
2/1
2/2
2/2

4 ม.ค. 2562
2/1
2/1
2/2
2/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นางสาวศิริเดียว วงศา
นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์
ม.3
นางสาวกชพรรณ ศรีทอง
นายพิบูลย์ แสงทอง

3 ม.ค. 2562
3/1
3/1
3/2
3/2

4 ม.ค. 2562
3/1
3/1
3/2
3/2
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นายกีรติ ทะเย็น
นายเชาวัฒน์ จินะราช
นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ
ม.4
นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่
นางอุทุมพร ปัญญาบุญ
นางสาวอภิรดา ผ้าเจริญ
นางสาวทัศนีวรรณ เวียงลอ

3 ม.ค. 2562
4/1
4/1
4/2
4/3
4/3
4/4
4/4

4 ม.ค. 2562
4/1
4/1
4/2
4/3
4/3
4/4
4/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา
นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง
นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อม
ม.5
นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้า
นางณัฐกานต์ ผลากอง
นายภูริสนันท์ แก้วประภา

3 ม.ค. 2562
5/1
5/1
5/2
5/3
5/3
5/4

4 ม.ค. 2562
5/1
5/1
5/2
5/3
5/3
5/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น
ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
นางทัศนีย์ จันทร์ลา
นายจีระศักดิ์ คานิล
นางธารทิพย์ ศรีพิชัย
ม.6
นายปฏิภาณ แสนจิตร์
นายอุดม สมบูรณ์
นายธนกร จันตา
นายสง่า วิชา

3 ม.ค. 2562
6/1
6/1
6/2
6/2
6/3
6/3
6/4

4 ม.ค. 2562
6/1
6/1
6/2
6/2
6/3
6/3
6/4

มีหน้าที่
1. ควบคุมดูแลการสอบของนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามกาหนดตารางสอบที่แนบท้ายคาสั่งนี้
2. ระมัดระวังไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริตกรรมการคุมสอบจะต้องบันทึกการ
กระทาที่ทุจริตของนักเรียน ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานการทุจริต ส่งกรรมการกลางเพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
3. ดาเนินการควบคุมดูแลให้นักเรียนลงมือทาข้อสอบตามกาหนดเวลา และหยุดทาข้อสอบ
เมื่อหมดเวลา
4. ตรวจสอบการเขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่ของผู้เข้าสอบ ให้ถูกต้อง หากนักเรียนเขียนผิดต้อง
แก้ไขให้ถูกต้อง
/5. เมื่อเกิดปัญหากับข้อสอบ...
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5. เมื่อเกิดปัญหากับข้อสอบให้ประสานงานกับกรรมการกลางหรือครูประจาวิชาที่ทดสอบนั้น ๆ
6. เก็บกระดาษคาตอบและข้อสอบแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วนตรงกับจานวนที่ได้รับจาก
กรรมการกลาง แล้วเรียงกระดาษคาตอบตามเลขที่ของนักเรียนจากน้อยไปหามาก ส่วนข้อสอบให้เรียงตามหมายเลข
ข้อสอบจากน้อยไปหามากเช่นกัน
7. ใช้แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบ
ปะหน้ากระดาษคาตอบของนักเรียนจากข้อ 6 ในแต่ละรายวิชา แล้วเย็บมุมด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้
8. มอบกระดาษคาตอบในข้อ 7 และแบบข้อสอบ ให้กรรมการเดินข้อสอบหรือกรรมการกลาง
9. ควบคุมดูแลนักเรียนให้ทาความสะอาดห้องสอบ หลังจากสอบเสร็จวิชาสุดท้ายของแต่ละวัน
2.4 คณะกรรมการเดินข้อสอบประกอบด้วย
2.4.1 นางบุหงา วิชา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2.4.2 นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว ครูชานาญการ
กรรมการ
2.4.3 นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เบิกข้อสอบจากคณะกรรมการกลางเพื่อแจกจ่ายให้กรรมการคุมห้องสอบ
2. รับข้อสอบคืนเมื่อดาเนินการสอบเสร็จในแต่ละรายวิชาแล้วส่งต่อให้กับกรรมการกลาง
เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. คณะกรรมการประเมินผลการจัดสอบ ประกอบด้วย
3.1 นายพิบูลย์ แสงทอง
ครู
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ออกแบบและจัดทาแบบประเมินผลในการดาเนินการสอบวัดผลปลายภาค
2. นาแบบประเมินผลดังกล่าวให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน หรือประสานงานกับกรรมการกลางเพื่อแจก
ให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
3. สรุปรายงานผลการดาเนินการสอบวัดผลปลายภาคดังกล่าว ให้กับงานวิชาการ และ
ฝ่ายอานวยการรับทราบต่อไป
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้แจ้งผู้บริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการอานวยการทราบ เพื่อจะได้
หาทางแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสุชาติ ศรีธินนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

