๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ที่ 54 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับสนำมสอบ
อำเภอนำด้วง
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ก ำหนดให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรทดสอบ
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 และกำหนด
ให้ ส อบระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๖ – ๑๙ มี น ำคม ๒๕๖๔ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเลย เขต ๑
กำหนดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรทดสอบ กำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น ( RT)
ชั้น ประถมศึกษำปี ที่ ๑ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระดับสนำมสอบมีประสิ ทธิภำพ มีควำมเป็นมำตรฐำนเชื่อถือได้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระดับสนำมสอบอำเภอนำด้วง ดังต่อไปนี้
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
สนามสอบที่ ๔๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยพันธุ์เทพ ใจคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด
๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๒ ห้องสอบ ๒ ห้องปกติ)
๒.1 นำยยรรยง หะพระวงศ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
๒.2 นำงสำววรกำญจน์ ธัญญำรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
๒.3 นำงสำวศรุดำ ละอองศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 2
๒.4 นำงสำวธนัชพร อินทะรังษี
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 2
๓. กรรมกำรบันทึกข้อมูล
นำงสำวปรียำนุช ขันโท
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด
๔. นักกำรภำรโรง
นำงกมลวรรณ อินทอง
นักกำรภำรโรง โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด

๒
สนามสอบที่ ๔2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยสนธยำ พันชะโก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๒ ห้องสอบ 1 ห้องสอบปกติ ๑ ห้องสอบพิเศษ)
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
2.1 นำงสุนันทินี ศรีบุรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
2.2 นำงวำสนำ จันทะฟอง
2.๓ นำงสำวสกำวเดือน ฐำนะทรัพย์ปัญญำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องพิเศษ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องพิเศษ
2.๔ นำงสุดำรัตน์ พงศ์สัมพันธ์
๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง
นำงวำยุภำ ประสำน
๔. นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง
นำยมัชชรินทร์ มำตรปัญญำ
สนามสอบที่ ๔3 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยศุภชัย ศรีสอำด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำยกมล วรรณทองสุข
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
และห้องพิเศษ
2.2 นำงพีระวรรณ วรรณทองสุข ครูโรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
และห้องพิเศษ
3. กรรมกำรบันทึกคะแนน
นำงสำวพรสินี รัตนมงคล
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี
๔. นักกำรภำรโรง
นำยกิตติพงษ์ วงษ์กรอบ
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี
สนามสอบที่ 4๔ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยวิฑูรย์ สุระอุดร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.1 นำงสำวสุภคั ษร สุวรรณธำดำ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์
2.2 นำงสำวฉัตรวิไล พูดขุนทศ
3. กรรมกำรบันทึกข้อมูล
นำงสำวนิภำพร ดีตะนะ

ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์

ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์

กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1 และห้องพิเศษ

๓
๔. นักกำรภำรโรง
นำยถำวร วันทองสุข

นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์

สนามสอบที่ ๔5 โรงเรียนบ้านนาดอกคา
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงศรัญญำภรณ์ ศรีเหลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
2.1 นำงสำวนิตยำ หยองเอ่น
ครูโรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
และห้องพิเศษ
2.2 นำยเพชรวิมำน อวนป้อง
ครูโรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
และห้องพิเศษ
3. กรรมกำรบันทึกข้อมูล
นำงสำวนภัสวรรณ แก่นพล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ
๔. นักกำรภำรโรง
นำยสิทธิชัย ปัญญำสำร
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ
สนามสอบที่ ๔๖ โรงเรียนบ้านนาสวยห้วยปลาดุก
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยชำญชัย สิงห์สุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำสวยห้วยปลำดุก
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำสวยห้วยปลำดุก
2.1
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
นำงสำวหทัยชนก ปรุงพณิชย์
แลพห้องพิเศษ
2.2 นำงสำวมัลลิกำ ปรัชญำบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำสวยห้วยปลำดุก
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
ปลพห้องพิเศษ
3. กรรมกำรบันทึกคะแนน
นำยพิษณุพงษ์ ยศปัญญำ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำสวยห้วยปลำดุก
3. นักกำรภำรโรง
นำยเวที แก้วสีฟอง
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนน้ำสวยห้วยปลำดุก
สนามสอบที่ ๔7 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงศิริลักษณ์ สุระอุดร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงณิชำภัทร ศรีทนนำง
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นำงวิไลวรรณ มำแสนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1 และห้องพิเศษ

๔
3. กรรมกำรบันทึกข้อมูล
นำงสะอำด บุตรเต
๔. นักกำรภำรโรง
นำยอดุล บุญพรม

ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น

สนามสอบที่ ๔8 โรงเรียนบ้านห้วยตาด
1. ประธำนสนำมสอบ
ว่ำที่ร้อยตรี บุญเหลือ มุ่งต่อม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยตำด
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ( 1 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง )
2.1 นำงสำวจันทร์ทิรำ วันชูเสริฐ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยตำด
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
2.2 นำงสำวสุวรรณ์ ทองมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยตำด
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
3. กรรมกำรบันทึกคะแนน
นำยชนกชนม์ นำคนำม
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยตำด
๔. นักกำรภำรโรง
นำยบัญชำ พรมทำ
นักกำรภำรโรงเรียนบ้ำนห้วยตำด
สนามสอบที่ ๔9 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองแคน
1. ประธำนสนำมสอบ
พ.ต.ต.จอม พรมลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ต.ช.ด.บ้ำนหนองแคน
2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน (1 ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง )
2.1 ด.ต.วิทยำกรณ์ เตชะนอก
ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้ำนหนองแคน กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
2.2 ส.ต.ท.หญิงกนกวรรณ พลท่ำหว้ำ ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้ำนหนองแคน กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องที่ 1
3. กรรมกำรบันทึกคะแนน
ส.ต.ท.หญิงยุพิน ภักดีสีทอน
ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้ำนหนองแคน
ภารกิจของสนามสอบ มีกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
๑. ก่อนการสอบ
๑.๑ ประสำนงำนกับศูนย์สอบเพื่อรับ – ส่ง แบบทดสอบ
๑.๒ เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบในส่วนของสถำนที่สอบ
๑.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย แอลกอฮอล์หรือเจลล้ำงมือหรืออ่ำงล้ำงมือ
๑.๔ จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่ำงระหว่ำงผู้เข้ำสอบให้เหมำะสม ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) จำนวนผู้เข้ำสอบ ๒๐ คน ต่อ ๑ ห้องสอบ
๑.๕ ดำวน์โหลดแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)

๕
๑.๖ พิมพ์แบบบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กรรมกำร
คุมสอบ
๒. ระหว่างการสอบ
๒.๑ คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย ล้ำงมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ำยำที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) ทุกครั้งก่อนเข้ำสนำมสอบ
หรือห้องสอบ
๒.๒ ให้ผู้เข้ำสอบ กรรมกำรกำกับห้องสอบ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวมหน้ำกำก
อนำมัยทุกครั้งที่เข้ำสอบหรือปฏิบัติหน้ำที่ ห้ำมถอดหน้ำกำกอนำมัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ เพื่อป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19)
๒.๓ ดำเนินกำรจัดสอบภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๓. หลังสอบ
๓.๑ ให้สนำมสอบจัดเก็บทดสอบไว้ที่โรงเรียนตนเอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๓.๒ บันทึกคะแนนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ลงในแบบบันทึก
คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒)
เมื่อบันทึกลงคะแนนในแบบบันทึกคะแนนทั้ง ๒ ฉบับแล้ว ให้กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนทั้ง ๒ คน
ลงลำยมือชื่อ แล้วมอบให้สนำมสอบ ทำสำเนำ ๑ ชุด จำกนั้นกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ เพื่อเก็บรักษำไว้ที่สนำมสอบ ส่วนบันทึกคะแนนฉบับจริงทั้ง ๒ ฉบับ ให้สนำมสอบนำส่งศูนย์สอบ
ต่อไป
๓.๓ นำคะแนนจำกแบบบันทึกคะแนนฉบับสำเนำที่สนำมสอบเก็บไว้ไปบันทึกในแบบฟอร์ม
บันทึกคะแนนที่ดำวน์โหลดจำกระบบ NT Access ให้ถูกต้อง หลังจำกนั้นให้นำเข้ำไฟล์ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT
Access พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนรำยบุคคลอีกครั้งหนึ่ง
บทบาทของสนามสอบ
๑. ประธานสนามสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดสอบและขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน
๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ
๑.๓ รับ –ส่ง แบบทดสอบ และเอกสำรประกอบกำรสอบ ระหว่ำงศูนย์สอบและ
สถำนศึกษำ
๑.๔ กำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินกำรจัดสอบภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส
๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ ร่วมกับกรรมกำร
คุมสอบและตรวจให้คะแนนให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนนำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access
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๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้นำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบกับศูนย์บริกำรเครื่องมือ
โดยจะต้องนำส่งในวันสอบ ดังนี้
- แบบ สพฐ. ๒ ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) ฉบับจริง
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับจริง
๒. กรรมการกลาง
ปฏิบัติงำนร่วมกับประธำนสนำมสอบในกำรประสำนงำนกับศูนย์สอบและดำเนินกำรตำมคู่มือ
กำรจัดสอบฯ อย่ำงเคร่งครัด
๓. กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนและตรวจให้คะแนน คือ ครูผู้สอนภำยใน
สถำนศึกษำจำนวนห้องเรียน ๒ ท่ำน อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑ โดยมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนำของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๓.๒ กำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยใน
ห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง
๓.๓ รับแบบทดสอบจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วลงลำยมือชื่อในแบบ RT ๑
๓.๔ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนแจกแบบทดสอบตำมลำดับเลขที่นั่ง
สอบจำกน้อยไปหำมำก
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนดำเนินกำรตำมคำชี้แจงในแบบทดสอบ
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำสอบ เรียงตำมลำดับเลขที่นั่ง
สอบจำกน้อยไปหำมำก
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนทั้ง ๒ คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์ให้
คะแนน
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลง
ในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้
คะแนนทั้ง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให้เรียบร้อย
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้อง
ปิดผนึกซอง) ส่งคืนผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หรือผู้แทนให้ถูกต้อง
- สนำมสอบทำสำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒)
จำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ
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๓.๕ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง คือ ครูผู้สอนภำยใน
สถำนศึกษำ จำนวนห้องเรียนละ ๒ ท่ำน ซึ่งกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระ
ภำษำไทยในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อย่ำงน้อยจำนวน ๑ ท่ำน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน คนที่ ๑ ปฏิบัติ ดังนี้
- ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง
(แบบบันทึกคะแนน ๑) แล้วเตรียมนักเรียนให้เข้ำสอบตำมลำดับเลขที่ในแบบบันทึกคะแนน ๑
- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือ
ควำมกดดัน
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ ๒ ดำเนินกำร
สอบเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนบรรจุแบบบีนทึกคะแนนใส่ซอง
(ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับผู้อำนวยกำร
โรงเรียนหรือผู้แทนให้ถูกต้อง
- สนำมสอบทำสำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึก
คะแนน ๑) จำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง เก็ยไว้ที่
สนำมสอบ
กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนนคนที่ ๒ ปฏิบัติ ดังนี้
- ให้กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนอ่ำนคำชี้แจงให้นักเรียนทรำบ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำนดังนี้
- เวลำที่ใช้ในกำรสอบ ๑๐ นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อน
เวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคลโดย โดยให้นักเรียน
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรทำเครื่องหมำย  ในช่องของ
คำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงถูกต้อง และทำเครื่องหมำย x ในช่องคำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง ๒ ตอน คนละไม่เกิน ๑๐ นำที ถ้ำนักเรียน
อ่ำนยังไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนสำมำรถ
บอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนคำต่อไปก่อน แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนคำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่กำหนด)
- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ ๑ บันทึก
คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑)
- ดำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน
- กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนบรรจุแบบบันทึกคะแนน ๒ ใส่ซอง
(ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับผู้อำนวยกำร
โรงเรียนหรือผู้แทนให้ถูกต้อง
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- สนำมสอบทำสำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึก
คะแนน ๑) จำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนนลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่
สนำมสอบ
๓.๖ รำยงำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และ
ห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ
๓.๗ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพื่อเผยแพร่
๔. กรรมการบันทึกคะแนน
๔.๑ นำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และบันทึก
คะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับสำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์
Excel) ที่ดำวโหลดมำแล้ว
๔.๒ นำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบควำม
ถูกต้องของคะแนนนักเรียนรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อนนำส่งเข้ำ
ระบบ
๔.๓ นำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคลใน
ระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้นำเข้ำ
๕. นักการภารโรง
๕.๑ อำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน โดยดำเนินกำรต่ำง ๆ
ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
๕.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดสอบ ติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย
๕.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน
ให้คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบทุกคน ทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔

