
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 
ที ่ ๙๘/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที ่๑๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

 

********************************** 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ เตรียมคนในศตวรรษที่  21 ในระดับประถม
ศึกษา มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบาย การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น 
พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหาได้  ซึ่งในปี
การศึกษา 256๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ๒ ด้าน  คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่ ๑๔  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย (ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพทุกท่าน) 
๑.๑ นายวิศิษฎ์   บุตรวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชนินทร   งอสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสหพล   พิเคาะแนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ กรรมการ 
๑.๔ นายกิตติ   มูลธิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ 
๑.๕ นายณัฐพล   สุขไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนทองวิทยา กรรมการ 
๑.๖ นายไวกูณฐ์   ชนะสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ 
๑.๗ นายเชษฐ์รัตน์   น้อยสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา กรรมการ 
๑.๘ นางสาวทัศนีย์   ประวันเตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

   

        มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการระดับสนามสอบ 

   ๒.๑  สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 
 

ประธานสนามสอบ นายวิศิษฎ์   บุตรวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 
กรรมการคุมสอบ ๑. นางสาวสไบพร   แสงแก้ว ครู โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 

๒. นายวิวัฒน ์  ค ามูล ครู โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 
    
 
 



๒ 
 

๒.๒  สนามสอบโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 
ประธานสนามสอบ นายชนินทร  งอสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 
กรรมการคุมสอบ ๑. นายสุรัตน์  ช่างการ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 

๒. นายธีระยุทธ์   เทนอิสสระ ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 
 

๒.๓  สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 
 

ประธานสนามสอบ นายสหพล  พิเคาะแนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 
กรรมการคุมสอบ ๑. นายกิตติศักดิ์   บุญภา ครู โรงเรียนบ้านคอนฉิม 

๒. นายกฤษฎา   มหาบุญ ครู โรงเรียนบ้านคอนฉิม 
 

๒.๔  สนามสอบโรงเรียนบ้านรัตนะ 
 

ประธานสนามสอบ นายกิตติ   มูลธิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ 
กรรมการคุมสอบ ๑. นางประณิตา   แคว้นคอนฉิม ครู โรงเรียนบ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม 

๒. นางบังอร   พุทไธสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์ 
 

๒.๕  สนามสอบโรงเรียนโนนทองวิทยา 
 

ประธานสนามสอบ นายณัฐพล   สุขไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนทองวิทยา 
กรรมการคุมสอบ ๑. นางสาวจุฑารัตน์   กุลจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 

๒. นายนพวัฒน์   ภูค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 
 

๒.๖  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 
 

ประธานสนามสอบ นายไวกูณฐ์   ชนะสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 
กรรมการคุมสอบ ๑. นายอภัย   เพชรภา ครู โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 

๒. นางสาวไฉไล   บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

๒.๗  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 
 

ประธานสนามสอบ นายเชษฐรัตน์   น้อยสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 
กรรมการคุมสอบ ๑. นางพรรณี   ทองปน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 

๒. นางสาวภัทราภรณ์   นาสงูชน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
 

๒.๘  สนามสอบโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 
 

ประธานสนามสอบ นางสาวทัศนีย์   ประวันเตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 
กรรมการคุมสอบ ๑. นายขยาย   พรหมราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 

๒. นางสาวกาญจนา   ด าหนา ครู โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 

๓.  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ  
      

นายชนินทร   งอสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 
 

 
 
 

 



๓ 
 

หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่  
 ๑. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสอบ และข้ันตอน
การด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ  
 ๒. เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ ก ากับ ติดตามการจัดห้องสอบ การติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสารการ
สอบอ่ืน ๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ  
 ๓. รับ-ส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ (ในกรณีท่ีไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ 
ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน)  
 ๔. เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ  
 ๕. อนุมัติให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ต้องบันทึกใน แบบ สพฐ.๕ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อผู้
เข้าสอบ ๑ คน เพ่ือรายงานให้ศูนย์สอบทราบ  
 ๖. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 
โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ  
 ๗. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่องต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และรายงานให้ศูนย์สอบทราบ  
 ๘. ตรวจสอบการบรรจุกระดาษค าตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ  
 ๙. สรุปผลการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ ได้แก่ ซองกระดาษค าตอบ
แบบเลือกตอบ (Package ๒) ซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) และซองเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ 
เพ่ือน าส่งศูนย์สอบต่อไป  
 
กรรมการกลาง มีหน้าที่  
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตามคู่มือการประเมินฯ 
อย่างเคร่งครัด  
 ๒. จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package ๑) และใบเซ็นมือชื่อ ผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.๒ เพ่ือ
มอบแก่กรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ  
 ๓. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ–ส่งซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package ๑) และใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.๒  
 ๔. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ท าหน้าที่ในการตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบทั้งแบบเลือกตอบ และ
แบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในแบบ สพฐ.๒ และแบบ สพฐ.๓  
 ๕. เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ให้น ากระดาษค าตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส่ใน ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ 
(Package ๒) จ าแนกซองละ ๑ วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทาง การด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 กรณีที ่๑ การตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบท่ีสนามสอบ เมื่อสนามสอบตรวจและบันทึกคะแนนแล้ว ให้
ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)  
 กรณีที ่๒ การตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบท่ีกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์สอบ สนามสอบ ไม่ต้องปิดผนึกซอง
กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) 
 ๖. บรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษค าตอบเขียนตอบ บรรจุรวมกันไว้ในซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) ในวิชานั้น ๆ แล้วให้ ประธานสนามสอบหรือผู้แทนเป็นผู้ปิดผนึกซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) พร้อมลงลายมือชื่อบนรอยปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ก่อนน าส่งศูนย์สอบ  
 ๗. ตรวจรับ และนับจ านวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ ในแต่ละวิชาให้ครบถ้วนมอบให้ประธานสนามสอบ
เก็บรักษาในที่ปลอดภัย ก่อนน าไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาท่ีร่วมสอบ หลังจาก การสอบเสร็จสิ้น  



๔ 
 

 ๘. รวบรวมเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT๑ แบบ NT๒ แบบ สพฐ.๒ แบบ สพฐ.๕ แบบ สพฐ.๖ 
และแบบ สพฐ ๓ (กรณีมีเด็ก Walk in) ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพ่ือน าส่งศูนย์สอบต่อไป  
 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีประธานสนามสอบมอบหมาย  
 
กรรมการคุมสอบ มีหน้าที่  
 ๑. ก ากับการด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบ และบริเวณใกล้เคียงให้มีความ
โปร่งใส ยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคู่มือ การประเมินฯ อย่างเคร่งครัด  
 ๒. ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
 ๓. ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ  
 ๔. รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริต หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น  
 ๕. ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ  
 ๖. รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่น ดูหรือถ่ายรูปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่  
 ๗. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ  
 ๘. ตรวจนับกระดาษค าตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
 ๙. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการระบายที่ส่วนหัวของกระดาษค าตอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน (เฉพาะกรณีเด็ก
เข้าสอบกรณีพิเศษ)  
 ๑๐. บรรจุกระดาษค าตอบใส่ซอง แล้วน าส่งประธานสนามสอบ โดยด าเนินการ แยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
  ๑๐.๑ กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการ คุมสอบรวบรวมกระดาษค าตอบ
โดยเรียงล าดับตามเลขที่น้อยไปหามาก บรรจุลงในซองกระดาษค าตอบ แบบเลือกตอบ (Package ๒) วิชาละ ๑ ซอง 
และด าเนินการ ดังนี้  
   ๑) น าใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบแบบ สพฐ.๒ (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) แนบกระดาษค าตอบ และในกรณีท่ีมีนักเรียน 
walk in ให้น าแบบ สพฐ.๓ (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย  
   ๒) บรรจุกระดาษค าตอบเลือกตอบลงในซองกระดาษค าตอบเลือกตอบ (Package ๒) โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 
และน าซองนี้บรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓)  
  ๑๐.๒ กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ เมือ่สอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการ คุมสอบ ฉีกตามรอยปรุที่หน้า
สุดท้ายของแบบทดสอบทุกฉบับ แล้วรวบรวมกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ บรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเขียน
ตอบ (Package ๓) โดยเรียงตามล าดับเลขที่น้อยไปหามาก น าใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบแบบ สพฐ.๒ (ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 
ใส่ในซองนี้ด้วย โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง และน าไปส่งกรรมการกลาง  
 ๑๑. ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองข้อสอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)และซองกระดาษค าตอบแบบ
เขียนตอบ (Package ๓) ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง ๒ คน  
  
๑๒. น าซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) ที่ได้บรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) ส่ง
มอบให้ประธานสนามสอบหรือกรรมการกลางทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา โดยให้มีตัวแทนกรรมการคุมสอบ
อย่างน้อย ๑ คน ร่วมอยู่เป็นสักขีพยาน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกระดาษค าตอบทั้งแบบเลือกตอบและ
แบบเขียนตอบ  
 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ มีหน้าที่  
       รับกล่องข้อสอบ และกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ในวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔  
เวลำ 06.00 น.  ไปส่งไว้ที่ท าการของศูนย์พัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สนามสอบมารับกล่องแบบทดสอบ และกระดาษ 
ค าตอบไปด าเนินการสอบให้ทันเวลา 08.00 น.  และรับซองกระดำษค ำตอบจำกสนำมสอบ มำส่งคืนที่ศูนย์สอบ  
ไม่เกินเวลำ 15.00 น.  



๕ 
 

 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  ในวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔   
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  เพ่ือให้ผล             
การประเมินเป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง  สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง  และเป็นประโยชน์            
ต่อวงการศึกษาสืบไป 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
   

        (นายสนอง   สุดสะอาด) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 


