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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่ ๑๑๕ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนคูเมือง ๓ 

------------------------------------------------------ 

 ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพผูเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และสาํนักงานสงเสริมการศึกษา  ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันจันทรที่  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เพ่ือนําผล

การทดสอบไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและประโยชนดานอ่ืน ๆ ตอไป น้ัน  

เพ่ือใหการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษา 

ปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใสและไดมาตรฐาน  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบ ดังน้ี  

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายไพโรจน   ทิพยจอย    ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรสาํราญ ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวทิ  ลวนกลา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวัทอง  กรรมการ 

๓. นายอุดมทรพัย  สวงรัมย ผูอํานวยการโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ  กรรมการ 

๔. นายพงคศักด์ิ  พุทธลา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขวาง กรรมการ 

๕ นายประเสริฐ  สุภะกรรม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระบัว  กรรมการ 

๖ นายสวสัด์ิ  ชาติรัมย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนยานาง  กรรมการ 

๗ นางอุบล  ประดับโชต ิ  ครู โรงเรียนบานหนองขวาง  กรรมการ 

๘ นายกองศักดา   ยศราวาส ครู โรงเรียนวัดบวัทอง  กรรมการ 

๙ นางรจนา   บุญม ี ครู โรงเรียนบานพรสาํราญ กรรมการ/เลขานุการ 
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มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายไพโรจน  ทิพยจอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรสาํราญ ประธานกรรมการ 

๒. นางดวงตะวัน  โคหนองบวั ครู โรงเรียนบานหนองขวาง กรรมการ 

๓. นางสวุัณณา  เจริญตา ครู โรงเรียนวัดบวัทอง กรรมการ 

๔. นายจกัรพันธุ  คุณเพ็ง  ครู โรงเรียนไตรคามศรีอนสุรณ  กรรมการ 

๕ นางรจนา  บุญมี  ครู โรงเรียนบานพรสาํราญ กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหนาท่ี 

 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบยอย

อําเภอคูเมืองไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในที่ปลอดภยั  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคําตอบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบยอยอาํเภอคุเมืองและศูนยสอบ สพป. บร. ๔ 

ตามกําหนดการทีศู่นยสอบและคณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 

 ๒.  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณะกรรมการดําเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนบานพรสาํราญ   

หัวหนาสนามสอบ นายไพโรจน  ทิพยจอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรสาํราญ   

กรรมการกลาง นางรจนา  บุญม ี ครูโรงเรียนบานพรสาํราญ   

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมหวงั  ปกกาสาร  ครูโรงเรียนวัดบัวทอง 

๒. นางพูนสิน  สุบินยัง ครูโรงเรียนวัดบัวทอง 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานโนนยานาง   

หัวหนาสนามสอบ นายสวสัดิ์  ชาติรัมย  ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนยานาง 

กรรมการกลาง นายนพดล  มีชั้นชวง ครูโรงเรียนบานโนนยานาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายปญญา  เรียมไธสง ครูโรงเรียนบานพรสาํราญ   

๒. นายเสถียร  ปาปะไพ  ครูโรงเรียนบานพรสาํราญ   
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สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนไตรคามศรอีนุสรณ   

หัวหนาสนามสอบ นายอุดมทรพัย  สวงรัมย ผูอาํนวยการโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ   

กรรมการกลาง นายบญัญัติ  เรืองไพศาล ครูโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ   

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
 นางสาวเขื่อนแกว  อันแสน ครูโรงเรียนบานหนองขวาง 

 นางอนงค  คาํภา ครูโรงเรียนบานหนองขวาง 

สนามสอบท่ี ๔ โรงเรียนบานหนองขวาง   

หัวหนาสนามสอบ นายพงคศักด์ิ  พุทธลา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองขวาง   

กรรมการกลาง นางบังอร  สรอยสงูเนิน   ครูโรงเรียนบานหนองขวาง   

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางเกษราวดี  นดาสาร ครู โรงเรียนบานสระบวั 

๒. นางกมลวรรณ  สาหรายกลาง ครู โรงเรียนบานสระบวั 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานสระบวั   

หัวหนาสนามสอบ นายประเสริฐ  สุภะกรรม  ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระบัว   

กรรมการกลาง นายสมบรูณ  ปาโสรักษ ครูโรงเรียนบานสระบัว   

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายกิตติ  ตะคอนรัมย  ครู โรงเรียนบานโนนยานาง 

๒. นางรัษฎากร  ทิพยจอย ครู โรงเรียนบานโนนยานาง 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนวัดบวัทอง   

หัวหนาสนามสอบ นายสุวทิ  ลวนกลา ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดบวัทอง   

กรรมการกลาง นางรชัการดา  เหลาแกว  ครูโรงเรียนวัดบัวทอง   

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวสมาพร  ประสาร  ครู โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ 

๒. นางโสภิต  พันธวิริยะกุล ครู โรงเรียนบานหนองขวาง 

คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

 ๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและ

เอกสารที่เกีย่วของใหกรรมการกํากับหองสอบและอาํนวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทัง้ทาํหนาที่ประสานการ

ดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

 ๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ 

ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอ

ใหกับกรรมการกํากับหองสอบ 
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 ๓.  กรรมการกํากบัหองสอบ  มีหนาที่  ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตาม

กําหนดเวลา  รับ-สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง  

ตามที่คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) กําหนด  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ      

วาดวยการปฏบิัติของผูกํากับการสอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘  อยางเครงครัด 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

เปนไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
  

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 ( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


