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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน



ค ำน ำ 
    

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จัดท าขึ้น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 256๔  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงได้สรุปผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม และประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการประจ าสนามสอบทุกสนาม และโรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัด ที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 256๔ ท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่า 
รายงานผลการด าเนินโครงการเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์กับผู้ต้องการศึกษาที่จะน าข้อมูลผลการด าเนินงานไปใช้  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป  
 
         
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
       หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน(RT) 
  บทที่  ๑  บทน า          ๑ 
  บทที่  ๒  กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน    ๗ 
  บทที่  ๓  การด าเนินการ         ๑๓ 
  บทที่  ๔  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน     ๑๖ 
  บทที่  ๕  การน าผลการประเมินไปใช้       ๓๕ 
 
ภำคผนวก            ๓๗  
  - รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนของสพฐ. ปีการศึกษา 256๔ 
  - หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านระดับศูนย์สอบ/สนามสอบ 
  - ภาพประกอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทท่ี  ๑   
บทน ำ 

 
1.๑ หลักกำรและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่ สอ ง  (พ .ศ .  2552-2561)  โ ดยก าหนดจุ ด เน้ นกา ร พัฒนาผู้ เ รี ยนที่ ค ลอบคลุ มทั้ ง ด้ านความรู้                        
ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ความส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา  
          ในปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก      
เขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้  และมี
มาตรการการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นให้ผู้เรียน  มีความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           รัฐบาลได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนเป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน  เน้นปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า  โดยใช้แนวการจัด การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เป็นต้น และได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ต้อง อ่านออกเขียนได้   ชั้ นประถมศึกษาปีที่  2 ขึ้น ไปต้อง อ่านคล่อง เขียนคล่องตามยุทธศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการ 6 จุดเน้น  โดยเฉพาะจุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล ข้อย่อย 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ ข้อย่อย 2.3  ผู้เรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ได้รับมอบหมายจากส านักทดสอบทาง
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในปีการศึกษา  256๔  ขึ้น  โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ  เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมนิมาเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   และ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป 
 
๑.2 วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือการประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  
 ๒.๒  เ พ่ือท าให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน             
เป็นรายบุคคล  น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

๑.๓ เป้ำหมำย   
     ๑) เชิงปริมำณ   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 256๔  จ านวน  17๐  แห่ง  นักเรียน  ๑,๙๗๕  คน   
จ าแนกได้ ดังนี้ 



๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  1. นักเรียนปกติ เข้าสอบ จ านวน 1,9๐๖ คน 
  2. นักเรียนพิเศษ เข้าสอบ จ านวน ๖๙ คน 
  3. Walk – in จ านวน ๐ คน   
     ๒) เชิงคุณภำพ 
  ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน   
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
๑.๔  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔   
ได้ก าหนดนิยามไว้ ดังนี้ 

อ่ำนออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์     
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

อ่ำนรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์ในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นค าท่ีมีความหมายโดยตรงหรือค าท่ีมีความหมายโดยนัย ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
สามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ)  จับใจความจากเรื่อง  
ที่อ่าน  ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน  บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ท่ีส าคัญที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน จากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผลแปลความและสร้างสรรค์
จากภาพ  
 
๑.5  ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง  

๑.๖  โครงสร้ำงและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

๑) โครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรประเมิน 
โครงสร้างที่ ใช้ในการประเมินความสามารถด้ านการอ่านของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ปีการศึกษา 256๔ เป็นการประเมินด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงกรอบโครงสร้างในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
องค์ 

ประกอบ 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) 
รวม (ข้อ) 
(คะแนน) จับคู่ เลือกตอบ 

เขียน
ตอบสั้น 

ปฏิบัติ
จริง 

สมรรถนะ 1. กำรอ่ำนออกเสียง 

 ค ำ 
20 ค า 

   
20 

20 
(20 คะแนน) 

 



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
องค์ 

ประกอบ 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) 
รวม (ข้อ) 
(คะแนน) จับคู่ เลือกตอบ 

เขียน
ตอบสั้น 

ปฏิบัติ
จริง 

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ 
(ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวสะกดตรง
มาตรา และไม่ตรงมาตรา ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า ค าท่ีมี
อักษรน า) 

ข้อควำม  
1 ข้อความ 

มี 10 ประโยค 
รวม 60 – 70 ค า 

   

1 
1 บทอ่าน 
(30 คะแนน) 

รวม 21 
21 

(50 คะแนน) 
สมรรถนะ 2. กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/4  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  
ท 1.1 ป.1/7  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์
ส าคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
ท 3.1 ป.1/2 ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูท้ังท่ีเป็น
ความรู้และความบันเทิง 
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

ค ำ 
10 ค า 

10 
   10 

(10 คะแนน) 
ประโยค 

เล่าเรื่องจากภาพ 
5 ภาพ 
ประโยค 

10 ประโยค 
 

 
 
 
 

10 

 
 

5 
 

 
 

5 
(10 คะแนน) 

10 
(20 คะแนน) 

ข้อควำม 
3 – 5 

ข้อความ 

  
5 

   
5 

(10 คะแนน) 

รวม 10 15 5  
30 

(50 คะแนน) 
ขอบข่ำยสำระ (สิ่งเร้ำ) 
เป็นค า ประโยค ข้อความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ท่ีมีวงค าศัพท์ท่ีเป็นค าประสมด้วยพยัญชนะและสระประกอบด้วย
ค าคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ  (ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต ์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา และ 
ไม่ตรงมาตรา ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า ค าท่ีมีอักษรน า)  
หมายเหตุ ค าที่น ามาใช้อยู่ในรายงานผลการศึกษาค าพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2554  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อักษรสูง        ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
อกัษรกลำง     ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
อักษรต่ ำ        ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
สระเสียงส้ัน-ยำวที่เป็นสระเดี่ยวจ ำนวน 18 ตัว ประกอบด้วยสระอะ อา อิ อี อึ อือ 
อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว ประกอบด้วยสระ 
เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ และสระเกิน 4 ตัว ประกอบด้วย สระอ า ใอ ไอ เอา 
สระลดรูป  
สระเปลี่ยนรูป (ท้ังมีและไม่มีรูปวรรณยุกต์) 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  ๒) เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 มีทัง้หมด 2 ฉบับ ได้แก ่
ฉบับท่ี 1 กำรอ่ำนรู้เรื่อง เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องเป็นค า เป็นข้อสอบแบบจับคู่ค า 10 ค า คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยคมี 15 ข้อ ประกอบด้วย 

- ข้อสอบแบบเขียนประโยคเล่าเรื่องจากภาพมี 5 ภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- ข้อสอบแบบเลือกตอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ตอนที่  3 การอ่านรู้ เรื่ องเป็นข้อความ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี  5 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ฉบับท่ี 2 กำรอ่ำนออกเสียง เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงเป็นค า มีจ านวนค าทั้งสิ้น 20 ค า คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ มีจ านวน 1 ข้อความ ประกอบด้วย 10 ประโยค   

รวม 60 - 70 ค า คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

  ๓) กำรแปลควำมหมำยของผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ในรายองค์ประกอบ รายสมรรถนะ           

และภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้ 

 ตำรำงท่ี 2 แสดงการแปลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ควำมหมำยในภำพรวม ระดับควำมสำมำรถ 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ดีมำก 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และข้อความในวง
ค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

ดี 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และข้อความในวง
ค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

พอใช้ 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ต่ ากว่าร้อยละ 25 

ปรับปรุง 

  



๕ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑.7  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  กิจกรรมและการด าเนินงานมีแนวปฏิบัติตามตารางนี้ 
ตำรำงท่ี 3 กิจกรรมและการด าเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 

สถานศึกษาที่สมัครใจที่จะด าเนนิการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) แจ้งความประสงค์ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดท าหนังสือ
ขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2565 

น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัส่งไฟล์ข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) ไฟล์คู่มือ การจัดสอบ 2) ไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือ
ประเมิน 3) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าส าหรับกรอกคะแนนสอบ  
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพ่ือน าเข้าระบบ 
NT Access และ 5) ไฟล์วีดีทัศน์อธิบายแนวทางการน าคะแนนผล
การทดสอบเข้าระบบ NT Access ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ NT 
Access 

ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 

น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

๓ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนาม
สอบ 

ก.พ.๖๕ 
น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

๔ 
ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับ 
ศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 

ก.พ.๖๕ 
น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

๕ 

สถานศึกษาที่สมัครใจร่วมกันพิจารณาวางแผนและด าเนินการใน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตามความ
เหมาะสม ตั้งแต่งบประมาณในการด าเนินงาน การจัดพิมพ์
เครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน การ
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การก าหนดจ านวนนักเรียนในแต่ละ
ห้องสอบ การด าเนินการจัดสอบ และการตรวจให้คะแนน โดยให้
ค านึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  และการตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 

  มี.ค.๖๕ 

น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะให้บริการ
ประมวลผลและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(RT) ผ่านระบบ NT Access โดยให้สถานศึกษาน าข้อมูลคะแนน
ผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบ  

๕-๑๐ มี.ค.๖๕ 

น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 



๖ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ระหว่างวันที่ 5 - 28 มีนาคม 2565  โดยจ าแนกตามภูมิภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2565  

๗ 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อใช้วางแผนการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ในปีต่อไป 

เม.ย.๖๕ 
น.ส.วชิดารัชต์  วงศ์สะอาด
และคณะ 

กรณีที่นักเรียนคนใดไม่สามารถสอบในวันที่โรงเรียนจัดสอบ เช่น ป่วย ไม่มาเรียน ฯลฯ ต้องให้นักเรียนสอบให้
ครบในวันอ่ืน) ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นในการจัดสอบและการรายงานผลของ
โรงเรียนที่สามารถให้โรงเรียนด าเนินการได้ 

                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทท่ี  ๒   
กรอบแนวคิดในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 

แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       
ปีการศึกษา 2564 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  ๔   ค านึงถึงความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  (Decentralization) และแนวคิด
เกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ควำมส ำคัญ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ     
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย      
ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ         
เพ่ือพัฒนาความรู้  ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคม        
และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ 
และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่า     
แก่การเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

คุณภำพของผู้เรียน 

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม ดังนี้ 

๑. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี 
๒. สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ 

๔. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตน และสร้างสรรค์งาน
อาชีพ 

๕. ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

๖. สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
กาลเทศะ และบุคคล 

๗. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย 

๘. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง 

เมื่อจบแต่ละช่วงชั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ดังนี้ 



๘ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

๑. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็ว 

๒. เข้าใจความหมายและหน้าที่ของค า 

๓. น าความรู้ที่ ได้จาการอ่านมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์  และก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติได้ 

๔. เลือกอ่านหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ทั้งความรู้ และความบันเทิง 

๕. ดูและเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการ 

๖. จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 

๗. จับใจความส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดูได้ 

๘. เข้าใจว่าภาษาไทยมีท้ังภาษาไทยกลางและภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

๙. ใช้ค าคล้องจองแต่งบทร้อยกรองง่าย ๆ 

๑๐. ท่องจ าบทร้อยกรองที่ไพเราะ และน าไปใช้ในการพูดและการเขียน 

๑๑. น าปริศนาค าทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและเล่น 

๑๒. ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ ์

๑๓. น าความรู้ที่ ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้ ในชีวิตมีมารยาทการอ่าน  
การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

๑๔. มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

 

2.2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรอ่ำน 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564         ส านัก

ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการประเมินตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  



๙ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สำระท่ี 1 กำรอ่ำน 

ตำรำงที่  ๔  มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 - อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และ

ข้อความสั้น ๆ 
- บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและบอก 
ความหมายของค า ค าคล้องจอง และข้อความที่
ประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน คือ ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า 600 ค า รวมทั้งค าท่ี
ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง

ตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมอัีกษรน า 

- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ 
 เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้น ๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน 

- บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน 

 การอ่านเครื่องหมายหรือ 
สัญลักษณ์ ประกอบด้วย 
    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น 
      ในชวีิตประจ าวัน 
    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง

อันตราย 
  



๑๐ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สำระท่ี 2 กำรเขียน 
ตำรำงที่  ๕  มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  การเขียนสื่อสาร 
- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ค าพ้ืนฐานในบทเรียน 

 - ค าคล้องจอง 
- ประโยคง่าย ๆ 

สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
ตำรำงท่ี  ๖  มำตรฐำน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด              

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่
เป็นความรู้ความบันเทิง 

 การจับใจความและพูดแสดงความ 
คิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง 

- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน 
- การ์ตูน 
- เรื่องขบขัน 

 
สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 

ตำรำงที่  ๗  มำตรฐำน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 - เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่าน

เป็นค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่

ตรง 
 ตามมาตรา 
 การผันค า 
 ความหมายของค า 

- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  การแต่งประโยค 
 



๑๑ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ตำรำงที่  ๘  มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับ
เด็ก 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
 เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

 

2.3 ควำมหมำยของกำรอ่ำน 
การด า เนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรี ยน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ปีการศึกษา 2564 ได้ก าหนดนิยามความหมายไว้ ดังนี้ 
(1) การอ่านรู้ เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์ 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้                 ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ)   จับ
ใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ท่ีส าคัญที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล แปลความและ
สร้างสรรค์จากภาพ 

(2) การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์       
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้                 ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralization) 

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564              
นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบ     
ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ โดยมีแนวคิด
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  



๑๒ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
การกระจายอ านาจ คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากภาครัฐส่วนกลาง

ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาค
ประชาชนไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอน เฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการ
แบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็นการถ่ายโอนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการ
แบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการด าเนินการ 

 
แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรกระจำย 
การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ  

ในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องท าเท่าที่
จ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น    
การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย มีความ
ต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่ รัฐเองก็มีขีดความสามารถ       
และทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ 
และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะด าเนินการ
กระจายในสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) การกระจายหน้าที่ เป็นกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับ 
ส่วนภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบด าเนินการเอง 

2) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด า เนินการ 
ตามหน้าที่ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี   
ที่เหมาะสมให้กับส่วนภูมิภาค 

4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ที่รัฐกับผู้บริหาร
ส่วนภูมิภาค และประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ 

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อมที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาค เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการท าให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการส่ วน
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทท่ี  ๓  
กำรด ำเนินกำร 

 
๓.๑  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
 ๑)  กำรบริกำรกำรทดสอบ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดส่งเอกสารไปยัง 
ศูนย์สอบแต่ละแห่งในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ NT ACCESS ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 

1) ไฟล์คู่มือการจัดสอบ 
2) ไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือประเมนิ 
3) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าส าหรับกรอกคะแนนสอบ 
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพ่ือน าเข้าระบบ NT Access 
5) ไฟล์วีดิทศัน์อธิบายแนวทางการน าคะแนนผลการทดสอบเข้าระบบ NT Access 

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้แต่ละสนามสอบเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ที่สถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ 
ประโยชน์ต่อไป 

๒)  กำรติดตำมกำรบริหำรกำรทดสอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 

หน่วยงานต้น  สังกัดของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบ ท าการติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยวิธีการสุ่มศูนย์สอบตรวจ
เยี่ยมสนามสอบในสังกัดในช่วงการทดสอบ 

 ๓)  กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับศูนย์สอบ 
1) จัดเตรียมแผนการทดสอบของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจความสมัครใจในการทอสอบของ 

นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  
2) ประชุมรับทราบนโยบายจากสพฐ.  
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆตามความจ าเป็น เพ่ือรองรับและปฏิบัติงาน 

ประเมินและจัดประชุมเพ่ือก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติการจัดสอบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียน  
ทุกโรงทราบ 
   4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบและสนามสอบ 

5) ก าหนดสนามสอบและศูนย์ต่างๆ เพ่ือรองรับการประเมิน 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านจ านวน 17๐ สนามสอบ 
7) จัดประชุมชี้แจงวิธีการสอบ 
8) ด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

            9) วิเคราะห์และประมวลผลความสามารถในการอ่านของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ระดับโรงเรียน และผลรายบุคคล 



๑๔ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

            10) สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต่อสพฐ.ผ่านระบบ NT Access  
            11) น าผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนรายบุคคล 
 
       ๔)  กำรจัดทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  

    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  
ดังนี้ 
           1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบด้านการอ่านจากครู                   ผู้
มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย โดยให้กลุ่มโรงเรียนเป็นผู้บริหารการจัดสอบจัดเป็นชุด ๆ ละ 2 คน  
ส าหรับจ านวนชุดของกรรมการขึ้นอยู่กับจ านวนปริมาณนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละสนามสอบ  ห้องสอบละไม่เกิน 
2๕ คน  โดยให้ค านึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid ๑๙) 
         2) การจัดคณะกรรมการ โดยกรรมการมาจากครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน โดยที่ไม่ใช่ครูประจ าชั้น     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ที่ก าหนดตามค าสั่ง 
           3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการสอบและเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านให้กับคณะกรรมการ   
ให้เข้าใจตรงกันและสามารถด าเนินการสอบได้ 

 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  ส่งไฟล์แบบทดสอบการอ่านชั้น ป.1  
ให้ประธานกลุ่มโรงเรียน,  สนามสอบ อย่างน้อย  ๑  สัปดาห์ 

 5) การด าเนินการสอบให้จัดห้องสอบตามจ านวนชุดของคณะกรรมการในแต่ละสนามสอบและให้
คณะกรรมการสอบนักเรียนทีละคน ส าหรับนักเรียนที่รอสอบให้จัดรอในสถานที่ที่นักเรียนไม่สามารถได้ยินเสียง
การอ่านของนักเรียนที่ก าลังสอบอยู่ 

 6) ด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามคู่มือการ 
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในการด าเนินการสอบให้บันทึกผลการสอบ 
ผ่านระบบ NT Access  
          7) กรอกคะแนนจากบันทึกผลการสอบนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบ 
ความสามารถด้านการอ่าน ในการกรอกคะแนนให้แยกบันทึกคะแนนผลการทดสอบของเด็กพิเศษต่างหาก 
แล้วค่อยบันทึกลงในระบบ NT Access 
 8) รวบรวมบันทึกผลการสอบนักเรียนแต่ละคน และแบบบันทึกความสามารถด้านอ่าน ป.1  ส่งกรรมการ
กลางสนามสอบ  เพ่ือน าส่งกลุ่มศูนย์ประสานการสอบและเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ 
           9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแต่ละสนามสอบในระบบ NT Access 
 
       ๕)  กำรด ำเนินงำนทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4  

 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๑ เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 256๔ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ด้วย
รูปแบบการประชุมออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Google  Meet  ประกอบด้วย 



๑๕ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  
 - ผอ.สพป.ขก.4 ,รองผอ.สพป.ขก4 และผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ดูแลงานกลุ่มงานนิเทศฯ  
 - ศึกษานิเทศก์ทุกคน    
 - ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม  
 - เลขานุการสนามสอบทุกสนามสอบ  

  2) จัดส่งไฟล์แบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 256๔ 
  3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มโรงเรีย 

4) สนามสอบแต่ละสนามประชุมคณะกรรมการด าเนินการทดสอบด้านการอ่าน  
           5) ด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนาคม 256๔  
   6) สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสพฐ. ผ่านระบบ NT Access ภายในวันที่ 30 เมษายน
2563 
  7) ประกาศการทดสอบผ่านระบบระบบ NT Access ภายในวันที่  20 เมษายน 256๔ ทุกโรงเรียน   
ในสังกัดน าผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนรายบุคคล  ตามแผนพัฒนาการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้
เรื่องและสื่อสารได ้“อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ในปีการศึกษา 256๕ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทท่ี  ๔  
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ 

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สรุปและ
รายงานผล  ได้ดังนี้ 

๔.๑  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
    ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏผล ดังตารางที่ 5 
 
ตำรำงท่ี ๙ แสดงภาพรวมของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



๑๙ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

จากตารางที่ ๙ สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           ปี
การศึกษา 256๔ พบว่า นักเรียนที่เข้าสอบในระดับเขตพ้ืนที่ทั้งหมด ผ่านการประเมินด้านการอ่านทั้ง 2 
สมรรถนะมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 7๕.๗๓  ทั้งนี้เมื่อเทียบกับผลการประเมินในระดับประเทศพบว่า ผลการสอบ RT 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 4  มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
(คะแนน  RT ระดั บประ เทศ  ๗๑ .๓๘ )  สู ง กว่ า ร ะดั บต้ นสั ง กั ด  ( คะแนน  RT ขอ งสพฐ .  7๐ .๖๗ )  
สูงกว่าระดับจังหวัด (คะแนน RT ระดับจังหวัด 7๓.๐๔) และสูงกว่าระดับของศึกษาธิการภาค (คะแนน  RT 
ศึกษาธิการภาค 7๔.๙๙)  เมื่อเปรียบเทียบจากการจ าแนกตามระดับคุณภาพทั้ง 2 สมรรถนะ พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับคุณภาพดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๖ รองลงมามีคุณภาพระดับดี ร้อยละ 
๓๓.๙๐  ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖.๗๔  และระดับปรับปรุง ร้อยละ ๐.๗๘ 
 
๔.๒  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 เรียงล ำดับจำกคะแนนมำก
ไปหำน้อยในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4  
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียงล าดับจากคะแนนมากไป
หาน้อยในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
 
 
ตำรำงท่ี  ๑๐  แสดงผลการเรียงล าดับโรงเรียนที่มีคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑.  1040050366 บ้านดงมัน น้ าพอง ขนาดเล็ก 99 100 99.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒.  1040050316 บ้านจ าปาหัวบึง น้ าพอง ขนาดเล็ก 99.5 99 99.25 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓.  1040050327 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ น้ าพอง ขนาดกลาง 98.75 98.87 98.81 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔.  1040050978 บ้านกุดกระหนวน อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 97.6 97.6 97.6 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕.  1040050164 บ้านโนนสว่างหนองตะนา เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 95.63 96.18 95.9 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖.  1040050337 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ น้ าพอง ขนาดกลาง 97.09 94.54 95.81 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗.  1040050144 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด กระนวน ขนาดเล็ก 99.6 91.2 95.4 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๘.  1040050169 บ้านนาง้อง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 92.5 97.5 95 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๙.  1040050985 บ้านขุนด่าน อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 99.33 90.66 95 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๐.  1040050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข กระนวน ขนาดเล็ก 94.4 95 94.7 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๑.  1040050338 บ้านส าโรง น้ าพอง ขนาดกลาง 96 92.5 94.25 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๒.  1040050992 บ้านศาลาดินห้วยเตย อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 93.2 95.2 94.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๓.  1040050965 บ้านโนนจิก อุบลรัตน์ ขนาดเล็กพิเศษ 94.66 93.66 94.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



๒๑ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๔.  1040050134 บ้านหนองซา กระนวน ขนาดเล็ก 91.6 96.4 94 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๕.  1040050991 บ้านโนนศิลาราศรี อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 91.42 95.42 93.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๖.  1040050120 ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) กระนวน ขนาดกลาง 92.6 94 93.3 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๗.  1040050988 บ้านหนองแต้ อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 95.42 90.85 93.14 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๘.  1040051023 คูค าพิทยาสรรพ์ ซ าสูง ขนาดกลาง 97.77 87.33 92.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๑๙.  1040050987 บ้านบ่อ อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 95.09 90 92.54 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๐.  1040050973 บ้านโคกสว่าง อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 89.17 94.11 91.64 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๑.  1040050177 หนองแวงเรือประชาศึกษา เขาสวนกวาง เล็ก 92.9 89.8 91.35 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๒.  1040050173 บ้านโคกสูงสะอาด เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 92.66 90 91.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๓.  1040050324 บ้านดงเย็น น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 91.5 91 91.25 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๔.  1040050994 บ้านหนองแสงน้อย อุบลรัตน์ ขนาดเล็กพิเศษ 91.6 90.8 91.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๕.  1040050341 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) น้ าพอง ขนาดเล็ก 86.42 94.42 90.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๖.  1040050126 บ้านป่าติ้ว กระนวน ขนาดเล็กพิเศษ 94 86.4 90.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



๒๒ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๒๗.  1040050339 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล น้ าพอง ขนาดเล็ก 95.33 84.66 90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๘.  1040050325 บ้านนาฝายเหนือ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 86 93 89.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒๙.  1040050296 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ น้ าพอง ขนาดเล็ก 86.5 91.5 89 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๐.  1040050326 บ้านโนนแดงโคกเล้า น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 91 86 88.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๑.  1040050322 บ้านค าจั่น(ปาสานะเตนสุรณ์) น้ าพอง ขนาดเล็ก 91.2 85.33 88.26 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๓๒.  1040050963 
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนน
อินทร์แปลง อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 86.44 88.88 87.66 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๓๓.  1040050135 บ้านหนองโอง กระนวน ขนาดเล็ก 91.45 83.63 87.54 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๔.  1040050179 ชุมชนโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขนาดกลาง 87.83 86.41 87.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๕.  1040050340 บ้านหัวดง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 89.63 84.54 87.09 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๖.  1040050128 บ้านหนองแวงเป่ง กระนวน ขนาดเล็กพิเศษ 94 80 87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๗.  1040050334 บ้านโนนหัวช้าง (อ าเภอน้ าพอง)  น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 90 84 87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๓๘.  1040050175 ทุ่งบ่อวิทยา เขาสวนกวาง ขนาดกลาง 89.71 83.14 86.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



๒๓ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๓๙.  1040050315 บ้านโคกสง่านางาม น้ าพอง ขนาดเล็ก 84 88.8 86.4 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๐.  1040050176 บ้านหนองคู เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 82 90 86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๑.  1040050127 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ กระนวน ขนาดเล็ก 88.2 83.4 85.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๒.  1040050328 บ้านหนองกุงขี้ควง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 86.5 84.5 85.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๓.  1040051027 บ้านบ่อใหญ่ ซ าสูง ขนาดเล็ก 90 81 85.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๔.  1040050123 บ้านทุ่งใหญ่ กระนวน ขนาดกลาง 87.28 83.42 85.35 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๕.  1040050350 บ้านกุดกว้าง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 86.8 83.6 85.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๖.  1040050972 บ้านค าบอนคุรุราษฎร์บ ารุง อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 86.3 84 85.15 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๔๗.  1040050170 
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐ
รังสรรค์ เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 86 84 85 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๔๘.  1040050165 บ้านโนนทองห้วยบาก เขาสวนกวาง ขนาดกลาง 85.45 84.36 84.9 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๔๙.  1040050335 พระธาตุขามแก่น น้ าพอง ขนาดกลาง 79.68 89.89 84.78 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๐.  1040050336 บ้านโนนเชือก น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 73.33 95.33 84.33 ดี ดีมาก ดีมาก 



๒๔ 
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๕๑.  1040050139 บ้านค าไฮผักแว่น กระนวน ขนาดกลาง 79.04 89.33 84.19 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๒.  1040051021 บ้านหลุบเลา ซ าสูง ขนาดเล็กพิเศษ 90.85 76.57 83.71 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๓.  1040050152 บ้านค าครึ่ง กระนวน ขนาดกลาง 79.89 86.94 83.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๔.  1040050351 บ้านกุดน้ าใส น้ าพอง ขนาดกลาง 83.17 83.58 83.37 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๕๕.  1040050149 
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาด
สาขาบ้านหนองแสงวิทยา กระนวน ขนาดเล็กพิเศษ 80.66 86 83.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๕๖.  1040050993 บ้านศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 81.57 84.84 83.21 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๗.  1040050313 ชุมชนหนองกุงวิทยา น้ าพอง ขนาดใหญ่ 81.5 84.5 83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๘.  1040050363 บ้านเสียวโคกกลาง น้ าพอง ขนาดกลาง 87.85 78.14 83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๕๙.  1040050329 บ้านหนองแวง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 85.6 79.6 82.6 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๐.  1040050171 บ้านแสงสว่าง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 80 85.11 82.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๑.  1040050156 บ้านห้วยยาง กระนวน ขนาดเล็ก 87 78 82.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๒.  1040050321 บ้านโคกใหญ่ น้ าพอง เล็ก 73.86 90.93 82.4 ดี ดีมาก ดีมาก 



๒๕ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๖๓.  1040050358 บ้านค ามืด น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 79.33 84.66 82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๔.  1040050976 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 80.33 83.58 81.95 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๕.  1040050352 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ าพอง ขนาดเล็ก 80.15 83.23 81.69 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๖.  1040050353 บ้านฟากพอง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 83.71 79.42 81.57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๗.  1040050371 บ้านห้วยเสือเต้น น้ าพอง ขนาดเล็ก 75.07 87.38 81.23 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๘.  1040051020 บ้านหนองกุงดิ่ง ซ าสูง ขนาดเล็ก 80.26 80.8 80.53 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๖๙.  1040050167 บ้านขามป้อมดงเย็น เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 76 85 80.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๐.  1040050365 บ้านค าบง น้ าพอง ขนาดใหญ่ 73.5 87.25 80.37 ดี ดีมาก ดีมาก 
๗๑.  1040050158 อนุบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขนาดใหญ่พิเศษ 75.92 84.47 80.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๒.  1040050347 บ้านหัวบึง น้ าพอง ขนาดเล็ก 78 82.22 80.11 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๓.  1040050166 ศรีเมืองแอม เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 86 74 80 ดีมาก ดี ดีมาก 
๗๔.  1040051026 บ้านโนน ซ าสูง ขนาดกลาง 85.6 73.3 79.45 ดีมาก ดี ดีมาก 
๗๕.  1040050979 นาค าพิทยาสรรพ์ อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 76.83 81.66 79.25 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



๒๖ 
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๗๖.  1040050190 บ้านป่าหวายนัง่ราษฎร์บ ารุง เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 81 77 79 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๗.  1040050346 บ้านหินลาด น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 78.44 79.11 78.77 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๘.  1040050969 บ้านภูค าเบ้า อุบลรัตน์ เล็กพิเศษ 75 82 78.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๗๙.  1040050188 บ้านนาค้อ เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 80 76 78 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๘๐.  1040050361 บ้านวังชัย น้ าพอง ขนาดกลาง 74.5 80.5 77.5 ดี ดีมาก ดีมาก 
๘๑.  1040050317 บ้านทรายมูล น้ าพอง ขนาดกลาง 71.81 83.09 77.45 ดี ดีมาก ดีมาก 
๘๒.  1040050132 บ้านเวียงแก้ว กระนวน ขนาดเล็ก 82.44 70.66 76.55 ดีมาก ดี ดีมาก 
๘๓.  1040050305 บ้านห้วยหินลาด น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 76 76.66 76.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๘๔.  1040050307 บ้านท่ากระเสริม น้ าพอง ขนาดเล็ก 74.57 78 76.28 ดี ดีมาก ดีมาก 
๘๕.  1040050986 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 78.83 73.5 76.16 ดีมาก ดี ดีมาก 
๘๖.  1040050162 บ้านนาอ่างทอง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 73.14 79 76.07 ดี ดีมาก ดีมาก 
๘๗.  1040050150 ศิลาโป่งค า กระนวน ขนาดเล็กพิเศษ 78.66 73.33 76 ดีมาก ดี ดีมาก 
๘๘.  1040050172 บ้านค าแคนค าเจริญ เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 62 90 76 ดี ดีมาก ดีมาก 
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๘๙.  1040050323 ค าบอนวิทยา น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 60.9 90.72 75.81 ดี ดีมาก ดีมาก 
๙๐.  1040051028 บ้านหม้อ ซ าสูง ขนาดเล็กพิเศษ 81.5 70 75.75 ดีมาก ดี ดีมาก 
๙๑.  1040051017 บ้านกระนวนซ าสูง ซ าสูง ขนาดกลาง 69.65 81.77 75.71 ดี ดีมาก ดีมาก 
๙๒.  1040051029 บ้านหนองบัวค ามูล ซ าสูง ขนาดเล็ก 69.8 81.4 75.6 ดี ดีมาก ดีมาก 
๙๓.  1040050367 บ้านนาศรีดงเค็ง น้ าพอง ขนาดกลาง 69.46 80.8 75.13 ดี ดีมาก ดีมาก 
๙๔.  1040051030 บ้านแห้ว ซ าสูง ขนาดกลาง 73.46 76.53 75 ดี ดีมาก ดีมาก 

๙๕.  1040051025 
บ้านโคกใหม่นายมสาขา
บ้านดงซ า ซ าสูง 

ขนาดเล็ก
พิเศษ 71.5 78 74.75 ดี ดีมาก ดี 

๙๖.  1040050136 ชุมชนกระนวน กระนวน ใหญ ่ 70.16 79 74.58 ดี ดีมาก ดี 
๙๗.  1040050178 บ้านห้วยยางสะอาด เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 79.23 69.38 74.3 ดีมาก ดี ดี 
๙๘.  1040051024 บ้านโคกใหม่นายม ซ าสูง ขนาดเล็ก 70.66 77.11 73.88 ดี ดีมาก ดี 
๙๙.  1040050145 บ้านนาฝาย กระนวน ขนาดเล็กพิเศษ 72 75.66 73.83 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๐.  1040050300 บ้านโนนพยอม น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 72 75.33 73.66 ดี ดีมาก ดี 



๒๘ 
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๑๐๑.  1040050151 บ้านโคกกลางวิทยา กระนวน ขนาดกลาง 61.64 85.29 73.47 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๒.  1040050970 โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขนาดใหญ่ 71.12 75.37 73.25 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๓.  1040050142 บ้านหนองโก กระนวน ขนาดกลาง 67.45 78.72 73.09 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๔.  1040050129 ชุมชนน้ าอ้อม กระนวน ขนาดกลาง 64.4 81.6 73 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๕.  1040050330 กู่สว่างสามัคคี น้ าพอง ขนาดกลาง 74.14 71.57 72.85 ดี ดี ดี 
๑๐๖.  1040050303 บ้านม่วงหวาน น้ าพอง ขนาดกลาง 78.2 65.6 72.33 ดีมาก ดี ดี 
๑๐๗.  1040050989 บ้านห้วยทรายศึกษา อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 62.88 81.33 72.11 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๘.  1040050137 ชุมชนดูนสาด กระนวน ขนาดใหญ่พิเศษ 57.21 85.78 71.5 ดี ดีมาก ดี 
๑๐๙.  1040050182 บ้านค าป่าก่อ เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 69 74 71.5 ดี ดี ดี 
๑๑๐.  1040050298 บ้านค าแก่นคูณ น้ าพอง กลาง 66.83 75.83 71.33 ดี ดีมาก ดี 
๑๑๑.  1040050157 บ้านหัวนาค า กระนวน ขนาดกลาง 62.18 79.81 71 ดี ดีมาก ดี 
๑๑๒.  1040050163 บ้านโนนสง่า เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 71.6 70.4 71 ดี ดี ดี 
๑๑๓.  1040050359 บ้านนาเรียง น้ าพอง ขนาดกลาง 70.44 70.66 70.55 ดี ดี ดี 
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ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๑๔.  1040050130 บ้านผักหนาม กระนวน ขนาดกลาง 73.53 67.23 70.38 ดี ดี ดี 
๑๑๕.  1040050961 อนุบาลอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขนาดใหญ่ 73.05 67.45 70.25 ดี ดี ดี 
๑๑๖.  1040050131 บ้านวังโพน กระนวน ขนาดกลาง 56.72 83.09 69.9 ดี ดีมาก ดี 
๑๑๗.  1040050155 บ้านน้ าสามวัง กระนวน ขนาดเล็ก 62 77.6 69.8 ดี ดีมาก ดี 
๑๑๘.  1040050187 บ้านค าสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 76 63.5 69.75 ดีมาก ดี ดี 
๑๑๙.  1040050138 นามูลวิทยาคม กระนวน ขนาดกลาง 65.5 73.6 69.55 ดี ดี ดี 
๑๒๐.  1040050967 บ้านพระบาทท่าเรือ อุบลรัตน์ ขนาดใหญ่พิเศษ 57.9 80.31 69.11 ดี ดีมาก ดี 
๑๒๑.  1040050140 บ้านบะแต้ กระนวน ขนาดเล็ก 74 64 69 ดี ดี ดี 
๑๒๒.  1040050369 บ้านหนองหารจาง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 62 76 69 ดี ดีมาก ดี 
๑๒๓.  1040050146 บ้านโนนสังป่ารัง กระนวน ขนาดเล็ก 58.9 78.72 68.81 ดี ดีมาก ดี 
๑๒๔.  1040050302 บ้านบึงกลาง น้ าพอง เล็กพิเศษ 70 67.33 68.66 ดี ดี ดี 
๑๒๕.  1040050159 บ้านค าม่วง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 63 73.16 68.08 ดี ดี ดี 
๑๒๖.  1040050320 บ้านหนองหว้าสุขใจ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 59.5 76.5 68 ดี ดีมาก ดี 



๓๐ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๒๗.  1040050990 
บ้านโคกกลางหนองไหล
พิทยาสรรพ ์ อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 68 67.8 67.9 ดี ดี ดี 

๑๒๘.  1040050984 บ้านกุดเชียงมี อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 74.22 60.44 67.33 ดี ดี ดี 
๑๒๙.  1040050314 น้ าพอง น้ าพอง ขนาดใหญ่พิเศษ 54.74 79.31 67.08 ดี ดีมาก ดี 
๑๓๐.  1040050348 น้ าพองประชานุกูล น้ าพอง ขนาดกลาง 72.85 61.14 67 ดี ดี ดี 

๑๓๑.  1040050983 
ทรัพย์ภูพานค าปลาหลาย
หนองผักแว่น อุบลรัตน์ 

ขนาดเล็ก
พิเศษ 69 65 67 ดี ดี ดี 

๑๓๒.  1040050309 บ้านท่ามะเดื่อ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 63.33 70 66.66 ดี ดี ดี 
๑๓๓.  1040050357 โคกสูงกุดน้ าใส น้ าพอง ขนาดเล็ก 68 65.33 66.66 ดี ดี ดี 
๑๓๔.  1040050966 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 66 66.57 66.28 ดี ดี ดี 
๑๓๕.  1040050370 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง น้ าพอง ขนาดเล็ก 59.07 73.07 66.07 ดี ดี ดี 
๑๓๖.  1040050181 บ้านโนนหัวช้าง เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 61 71 66 ดี ดี ดี 
๑๓๗.  1040050362 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 57.33 74 65.66 ดี ดี ดี 



๓๑ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๓๘.  1040050189 บ้านโนนน้ าผึ้ง เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 60 70 65 ดี ดี ดี 
๑๓๙.  1040050168 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 63.33 66.5 64.91 ดี ดี ดี 
๑๔๐.  1040050301 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 64 65.33 64.66 ดี ดี ดี 
๑๔๑.  1040050121 บ้านโคกกลาง กระนวน ขนาดเล็ก 62.14 66.85 64.5 ดี ดี ดี 
๑๔๒.  1040050333 บ้านค าม่วมดงเย็น น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 49.5 78.5 64 พอใช้ ดีมาก ดี 
๑๔๓.  1040050332 บ้านคอกคีแสนตอ น้ าพอง ขนาดเล็ก 54 73.75 63.87 ดี ดี ดี 
๑๔๔.  1040051019 บ้านสว่างซ าโอง ซ าสูง ขนาดเล็กพิเศษ 62.4 64.93 63.66 ดี ดี ดี 
๑๔๕.  1040050343 บ้านนาขาม น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 68.22 58.22 63.22 ดี ดี ดี 
๑๔๖.  1040050308 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย น้ าพอง ขนาดเล็ก 54.66 70.33 62.5 ดี ดี ดี 
๑๔๗.  1040050312 บ้านหนองแสง น้ าพอง ขนาดเล็ก 53.2 70.8 62 ดี ดี ดี 
๑๔๘.  1040051022 บ้านห้วยเตย ซ าสูง ขนาดเล็ก 58 65 61.5 ดี ดี ดี 
๑๔๙.  1040050161 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 63.33 57 60.16 ดี ดี ดี 
๑๕๐.  1040050186 บ้านค านางปุ่ม เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 62 58 60 ดี ดี ดี 



๓๒ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๕๑.  1040050344 บ้านนาคู น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 61.33 56.33 58.83 ดี ดี ดี 
๑๕๒.  1040050964 บ้านทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขนาดเล็ก 58.4 59.2 58.8 ดี ดี ดี 
๑๕๓.  1040050368 บ้านสะอาดหนองเรือ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 55 62 58.5 ดี ดี ดี 
๑๕๔.  1040050153 บ้านท่าลาดค าตานา กระนวน ขนาดกลาง 64.57 51.42 58 ดี ดี ดี 
๑๕๕.  1040050191 สองห้องประชาบ ารุง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 53.25 62 57.62 ดี ดี ดี 
๑๕๖.  1040050180 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย เขาสวนกวาง ขนาดเล็กพิเศษ 53 62 57.5 ดี ดี ดี 
๑๕๗.  1040050304 บ้านสระกุด น้ าพอง ขนาดกลาง 48.9 65.63 57.27 พอใช้ ดี ดี 
๑๕๘.  1040050306 บ้านกุดพังเครือ น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 56.5 56 56.25 ดี ดี ดี 
๑๕๙.  1040050133 ชุมชนหนองกุงใหญ่ กระนวน ขนาดกลาง 53.2 55.33 54.26 ดี ดี ดี 
๑๖๐.  1040050174 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บ ารุง เขาสวนกวาง ขนาดเล็ก 50.5 57.75 54.12 ดี ดี ดี 
๑๖๑.  1040050141 ศรีสมบูรณ์วิทยา กระนวน ขนาดกลาง 56.18 51.63 53.9 ดี ดี ดี 
๑๖๒.  1040050356 บ้านห้วยไผ่หนองโน น้ าพอง ขนาดเล็ก 47.4 59.8 53.6 พอใช้ ดี ดี 
๑๖๓.  1040050318 บ้านโสกแสง น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 52.33 54.66 53.5 ดี ดี ดี 



๓๓ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ/เขต 
ขนำด 

โรงเรียน 

ข้อมูลค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรประเมิน
จ ำแนกตำมวิชำ ระดับผลกำรประเมินแต่ละด้ำน 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม 2 ด้ำน 

กำรอ่ำนออก
เสียง 

กำรอ่ำนรู้
เรื่อง 

รวม ๒  
ด้ำน 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

๑๖๔.  1040050148 หนองโนวิทยาคาร กระนวน ขนาดกลาง 46.28 58.66 52.47 พอใช้ ดี ดี 
๑๖๕.  1040051018 บ้านค าแมด ซ าสูง ขนาดเล็ก 55.71 48.85 52.28 ดี พอใช้ ดี 
๑๖๖.  1040050154 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ กระนวน ขนาดเล็ก 53.2 50.4 51.8 ดี ดี ดี 

๑๖๗.  1040050975 บ้านหนองผือ อุบลรัตน์ 
ขนาดเล็ก
พิเศษ 42.28 56.85 49.57 พอใช้ ดี พอใช้ 

๑๖๘.  1040050125 บ้านฝางวิทยา กระนวน ขนาดกลาง 28.33 69.66 49 พอใช้ ดี พอใช้ 
๑๖๙.  1040050982 หนองขามพิทยาคม อุบลรัตน์ ขนาดกลาง 30 63.5 46.75 พอใช้ ดี พอใช้ 

๑๗๐.  1040050354 
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจด
โนนขามแป น้ าพอง ขนาดเล็กพิเศษ 0  0 0     

ไมม่ีผู้เข้า
สอบ 

จากตารางที่  ๑๐ พบว่า   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  
๒  ด้าน (ด้านการอ่านออกเสียง  และด้านการอ่านรู้เรื่อง)    มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  โรงเรียนบ้านดงมัน  อ าเภอน้ าพอง  คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ   ๙๙.๕    และโรงเรียนที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมน้อยที่สุดคือ    โรงเรียนหนองขามพิทยาคม  อ าเภออุบลรัตน์  คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ   ๔๖.๗๕    และโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ  
(คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๗๑.๓๘)  จ านวน  ๑๐๙  โรงเรียน



๓๔ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๔.๓  ผลกำรเปรียบเทียบสัดส่วนคะแนนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีท่ี 1  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 ถึงปีกำรศึกษำ 256๔  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 4  
     ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 ปรากฏผล ดังตารางที่ 7 – 8  

ตำรำงท่ี ๑๑ แสดงผลการเปรียบเทียบสัดส่วนคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ปีกำรศึกษำ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวมสองด้ำน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
2562 72.46 74.20 73.33 70.00 70.66 
2563 80.68 77.30 79.01 73.20 73.02 
๒๕๖๔ ๗๒.๗๘ ๗๘.๖๕ ๗๕.๗๓ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

สรุปผลกำรเปรียบเทียบ 
ปีกำรศึกษำ  

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

-๗.๙ +๑.๓๕ -๓.๒๘ +๕.๐๖ +๔.๓๕ 
ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง สูงกว่ำ สูงกว่ำ 

  จากตารางที่  ๑๑ พบว่า คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ค่าคะแนนลดลง  ๓.๒๘  คะแนน  แต่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทท่ี  ๕ 
กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 

 
๕.๑  แนวทำงกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
 การน าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  เสนอแนะ
แนวทางดังนี้ 

๑)  กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวินิจฉัยนักเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถานศึกษาและครูผู้สอน

สามารถ  น าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล    
และยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอีกด้วย โดย
ครูผู้สอนสามารถศึกษาผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแบบรายงานผลการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (R-Student 01) น าเสนอผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการ
อ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอ่านออกเสียงจะมีการน าเสนอผลการอ่านเป็นค า   
ที่มีรูปแบบของค า  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค าสระเดี่ยว/ไม่มีตัวสะกด ค าสระเดี่ยว/ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ค าสระเดี่ยว
เปลี่ยนรูป/ตัวสะกดตรงมาตรา ค าสระเดี่ยวเปลี่ยนรูป/ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ค าสระเกิน/ไม่มีตัวสะกด เป็นต้น โดยมีการ
ระบุค าที่ใช้สอบอ่านด้วย ดังนั้น เมื่อพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านผิดซ้ า ๆ ที่ค าเดียวกัน แสดงว่า ค านั้นเป็นค ายากส าหรับ
นักเรียนในชั้นเรียนนั้น ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน ท าความเข้าใจกับนักเรียนและฝึกให้ มากขึ้น และวาง
แผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งน าไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน หรือน าไปใช้เป็นประเด็นในการท าวิจัยในชั้น
เรียนอีกด้วย 

 
          ๒)  กำรวิเครำะห์ผลในภำพรวมของโรงเรียน 

  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามารถน าผลการ
ประเมินจากแบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01) แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมิน
ของโรงเรียน (R-School 02) แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละสมรรถนะ  (R-School 03) 
แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ (R-School 04) และแบบรายงานผลค่าสถิติ
พ้ืนฐานจ าแนกรายโรงเรียน (R-School 05) ไปวิเคราะห์ และหาจุดที่ต้องพัฒนาของการเรียนการสอนในภาพรวม        
เช่น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่าน-เขียน ค าที่ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรส่งเสริม       
ให้ครูผู้สอนพัฒนาชุดฝึกให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน-เขียน ค าที่ใช้วรรณยุกต์ โดยให้ท าซ้ า ๆ จนคล่อง ก็จะเป็นการแก้ปัญหา 
ที่ตรงจุด เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะห์ได้จากผลการประเมินจะช่วยให้ครูค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้        
ที่เหมาะสมกับนักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคน และช่วยกัน
เสริมสร้างพ้ืนฐานการอ่านเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนถัดไปได้เป็น
อย่างดี 

 
 



๓๖ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 นอกจำกนี้  ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรในสถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. น าผลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมินรายบุคคลในแต่ละด้านเพ่ือประเมินความก้าวหน้า 
ของผู้เรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรมการสอนต่างๆ ที่สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

3. ด าเนินการตามแผนงาน มาตรการ วิธีการอย่างเข้มแข็ง ตรวจสอบและปรับปรุงโดยวงจรคุณภาพ  
มุ่งยกผลสัมฤทธิ์ 

4. สร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

5. นิเทศ ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

6. จัดท าสารสนเทศ ฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน เพื่อน าผลรายงานชุมชน ผู้ปกครอง 
 
ส ำหรับผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนต้นสังกัด ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน หรือก าหนดนโยบาย  

มาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ให้ความส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน อันส่งผลไปสู่เป้าหมาย 

การจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
4. นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
๕.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ   
มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี”ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ควรจัดท าแผนพัฒนาการเร่งรัดคุณภาพ 
การอ่านออกเขียนได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ปีการศึกษา 256๕  

3. ทุกโรงเรียนในสังกัดน าผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 256๕ 
 

 



๓๗ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอา่น (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ภาคผนวก 
 

- รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนของสพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ 
- ภาพประกอบ/จดหมายข่าว  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
 

 



รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 256๔ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง      โทร. ๐๖-๓๐๗๒-๙๓๘๙ 
๒. นางสาวรัชนีกร วงศส์ะอาด โทร.๐๙-๔๕๔๒-๗๗๗๑ 
๓. นางสาวภัทริกา  ทองยา    โทร. ๐๘-๗๐๖๒-๓๖๔๙ 

       
ที่  ศธ  04028 /๔๓๙                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   ขอนแก่น  เขต  4 ถนนมิตรภาพ   
   อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  40310 

             ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เรื่อง     เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)     

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  วาระการประชุม      จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒.  ก าหนดการประชุม      จ านวน  ๑  ชุด 
 
   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  
ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  ด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ในวันที่   ๔  มีนาคม ๒๕๖๕  และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ในวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕  โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ  เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป 
นั้น 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  จึงขอความร่วมมือ 
จากท่านแจ้งบุคลากรตามค าสั่งฯ  ที่  ๕๖/๒๕๖๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ระดับสนามสอบ  และค าสั่งฯที่  ๔๕/๒๕๖๕  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ระดับสนาม
สอบ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  ประธานกลุ่มโรงเรียน  ประธานสนามสอบ  และเลขานุการสนามสอบ  
เพ่ือเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ  ในวันอังคารที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๕   เ ว ล า   ๐ ๘ . ๐ ๐   -   1 ๒ . ๐ ๐  น .   ร ะบ บ ออน ไ ล น์ ผ่ า น โ ป ร แ ก ร ม  Google Meet                                     
ลิงก:์ https://meet.google.com/txm-orjo-afp   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

(นายวิโรจน์  ค้อไผ่) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   

                   ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔ 
 

https://meet.google.com/txm-orjo-afp


 

 

ก ำหนดกำรประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน RT NT  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ระดับสนำมสอบ 

วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Google Meet ลิงค์ https://meet.google.com/txm-orjo-afp 

ณ  ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นท์ ช้ัน ๒ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  

วันเดือนปี/เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

เวลา 0๘.๐0 – 0๙.๐0 น. 
ลงทะเบียน 
   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
พิธีเปิดการประชุมฯ 
 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 

แนวคิดเชิงนโยบายในการประเมินความสามารถ 
ในด้านการอ่านการเขียน RT NT 
 

นายวิโรจน์ ค้อไผ่  
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
 
 

การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ/สนามสอบ 
เอกสารการจัดสอบ และการรายงานผลการจัดสอบ 
ในระบบ NT Access 

นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯและ 

ศึกษานิเทศก์งานวัดผลฯ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

การจัดการเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ 
ซักถามข้อสงสัย/ ปิดการประชุม 
 

นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๑๒.๐๐ น. ปิดการประชุม 



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 
ที ่๕๕ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ 

.....................................................................................  
 
    ด้วย ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั ้นพื ้นฐำน  โดยส ำน ักทดสอบทำงกำรศ ึกษำ  
ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๔  ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษำปีที ่  ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  โดยให้เป็นไปตำมควำมสมัครใจ        
ในวันที่   ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  เพื่อน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำเป็นข้อมูลส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพผู้เรียน   
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภำพ
ผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป นั้น 
    เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  ๔  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯ ดังต่อไปนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย 

1)  นายชาญกฤต  น ้าใจดี    ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4   ประธานกรรมการ 
 2)  นายบัญชา  เสนาคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นายวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  รองประธานกรรมการ 
 ๔)  นายชัชวาล  อาราษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางสาวบุษบา  นาอุดม ผอ.กลุ่มอ้านวยการ    กรรมการ 
 ๔)  นางสาวเพ็ญศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
 ๕)  นายธาตรี  ทวะชารี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 ๖)  นายโกสิน  สะตะ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
 ๗)  นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา    กรรมการ 
 ๘)  นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
 ๙)  นางฐานิกา  ชมอาษา  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
 1๐)  นายรเมศ  นาสินพร้อม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมฯทางไกล   กรรมการ 
 ๑๑)  นายปรีดา  อดทน  ประธานกลุ่มร.ร.กระนวน    กรรมการ 
 ๑๒)  นายสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ประธานกลุ่มร.ร.หนองโนห้วยโจด   กรรมการ 
 ๑๓)  นายไชยา  ศรีโคตา  ประธานกลุ่มร.ร.ดูนสาดฝางยางค้า   กรรมการ 
 ๑๔)  นายชุมพล  ทองตระกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนกวางค้า   กรรมการ 
 ๑๕)  นายปัถวี  ฉายาพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ วโนนสมบูรณ์  กรรมการ 
          /๑๖)  นายวิรัตน์... 
 
 

 



๒ 
 

 ๑๖)  นายวิรัตน์  ศรีโสภา  ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม   กรรมการ 
 ๑๗)  นายเกรียงไกร  รักษาวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง   กรรมการ 
 ๑๘)  นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล  กรรมการ 
 ๑๙)  นายกิตติ  พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย   กรรมการ 
 ๒๐)  นายแสงทอง เรืองศิลป์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่  กรรมการ 
 ๒๑)  นายประยูร  วังคาม  ประธานกลุ่มโรงเรียนน ้าพองสะอาด  กรรมการ 
 ๒๒)  นายเทพพนม  บุระค้า        ประธานกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน ้าใส  กรรมการ 
 ๒๓)  นายด้ารงศักดิ์  สุริโย ประธานกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  กรรมการ 
 ๒๔)  นายถิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูพานค้า   กรรมการ 
 ๒๕)  นายสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ประธานกลุ่มโรงเรียนซ้าสูง   กรรมการ 
 ๒๖)  นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ       กรรมการและเลขานกุาร 
 ๒๗)  นางสาววิชดารัชต์  วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๘)  นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง     ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๙)  นางสาวภัทริกา  ทองยา     ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่  
   ๑. ให้ค ำปรึกษำ  เสนอแนะ  แก้ไขปัญหำ  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนำมสอบ 
    ๒. ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำมให้กำรด้าเนินการบริหารการจัดสอบ  ระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    ๓. พิจำรณำตรวจสอบ  สั่งกำร  ติดตำมกรณีที่เกิดปัญหำในการบริหารการจัดสอบ ทั้งระดับศูนย์สอบ
และระดับสนำมสอบ 
 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ประกอบด้วย 
 1)  นายวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4  ประธานกรรมการ 
 2)  นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางเพชรรัตน์  อุดมพงษ์          ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 ๔)  นายสันติ  จ ้าแพงจันทร์         ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 ๕)  นางลัมพร  ดาราษฎร์   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๖)  นางสาวบุษบา  มิ่งไธสง  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๗)  นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๘)  นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๙)  นายนพคุณ  แงวกุดเรือ  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๑๐)  นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๑๑)  นายเสรี  โพธิ์นิล   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๑๒)  นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ ์  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๑๓)  นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
 ๑๔)  นางสาวธรรญธร  สมบัติ  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
         /๑๕)นางสาววิชดารัชต์... 
 



๓ 
 

   ๑๕) นางสาววิชดารัชต์  วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์     กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวภัทริกา  ทองยา  ศึกษานิเทศก์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   
 1.  ประสานงานการรับ-ส่งไฟล์แบบทดสอบจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน และจัดส่งแบบทดสอบและเอกสารธุรการไปยังสนามสอบ 

2.  ก้ากับ และติดตาม ให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งผลการประเมิน น้าเข้าระบบ NT Access 
(http://nt.obec.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน ก้าหนด 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
๔. แต่งตั งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
๕. จัดประชุมชี แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
๖. บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗. ศูนย์สอบตรวจสอบคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน      ชั นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ให้ถูกต้องตามแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ที่สนามสอบส่งมาให้ศูนย์สอบ  
และยืนยันข้อมูลคะแนนที่สนามสอบส่งในระบบ NT Access 

๘. จัดท้ารายงานผลการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ 
  
๓. คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และตรวจเยี่ยมสนำมสอบ  ประกอบด้วย 

  นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี    ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔    ประธำนกรรมกำร 
 

 อ ำเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย  
๑)  นายวิโรจน์    ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ 
๒)  นางสาวกรรยา   จิตฟุ้ง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๓)  นางสาวภัทริกา   ทองยา  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๔) นายด้ารงศักดิ์  สุริโย  ประธานกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ กรรมการ 
๕) นายจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูพานค้า  กรรมการ 

 
 อ ำเภอเขำสวนกวำง ประกอบด้วย 

๑) นายวิโรจน์    ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ 
๒)  นายณัฐพงศ์   ค่ายไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
๓)  นางสาวอนงค์นาถ   เคนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๔)  นางเพชรรัตน์   อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๕)  นายนพคุณ    แงวกุดเรือ ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๖)  นายชุมพล  ทองตระกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนกวางค้า  กรรมการ 
๗)  นายบุตศรี  นารี  ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ วโนนสมบูรณ์  กรรมการ 
๘)  นายวิรัตน์  ศรีโสภา  ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม  กรรมการ 

 
          /อ้าเภอน ้าพอง... 
 
 



๔ 
 

 อ ำเภอน้ ำพอง  ประกอบด้วย 
๑) นายบัญชา    เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ 
๒) นายสันติ    จ ้าแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๓)  นางลัมพร    ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๔)  นางสาวปาณิตา   ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๕)  นางสาวบุษบา มิ่งไธสง  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๖)  นางสาวศิริวรรณ   เสนาวงษ ์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๗)  นางสาวปิยาภรณ์   นามไพร  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๘) นายแสงทอง  เรืองศิลป์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่ กรรมการ 
๙)  นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง  กรรมการ 
๑๐)  นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล กรรมการ 
๑๑)  นายกิตติ  พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย  กรรมการ 
๑๒)  นายประยูร   วังคาม  ประธานกลุ่มโรงเรียนน ้าพองสะอาด กรรมการ 
๑๓)  นายเทพพนม  บุระค้า          ประธานกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน ้าใส กรรมการ 

 
   อ ำเภอกระนวน  ประกอบด้วย 

๑)  นายชัชวาล  อาราษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ 
๒)  นางสาววิชดารัชต ์ วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๓)  นางสาวธรรญธร สมบัติ  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๔)  นายเสรี  โพธิ์นิล  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
๕) นายสุรพล  สุพรมพิทกัษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด กรรมการ 
๖)  นายไชยา  ศรีโคตา  ประธานกลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางค้า กรรมการ 
๗)  นายปรีดา  อดทน   ประธานกลุ่มโรงเรียนกระนวน  กรรมการ 

 
 อ าเภอซ าสูง ประกอบด้วย 

๑) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมกำร 
๒) นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
๓) นำยสมบูรณ์    แสนโฆเมฆ ประธำนกลุ่มโรงเรียนซ ำ   กรรมกำร 

 
มีหน้ำที่   
 1.  ติดตาม  ก้ากับ ดูแล  การจัดสนามสอบในโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 2.  ตรวจเยี่ยมการด้าเนินการจัดสอบของสนามสอบของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดระดับ 
สนามสอบในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบ และมาตรฐาน 
การทดสอบ 
 3.  สนับสนุน  ส่งเสริม  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในสนามสอบ  ประสานการด้าเนินให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา ให้ประธานศูนย์สอบทราบ 
 
          /๕.คณะกรรมการ... 
 



๕ 
 

๕.  คณะกรรมกำรประสำนงำนรับ – ส่ง ไฟลแ์บบทดสอบ และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนในระบบ NT 
Access  ประกอบด้วย 

1)  นายวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายปรีดา  อดทน  ประธานกลุ่มร.ร.กระนวน    กรรมการ 
 ๓)  นายสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ประธานกลุ่มร.ร.หนองโนห้วยโจด   กรรมการ 
 ๔)  นายไชยา  ศรีโคตา  ประธานกลุ่มร.ร.ดูนสาดฝางยางค้า   กรรมการ 
 ๕)  นายชุมพล  ทองตระกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนกวางค้า   กรรมการ 
 ๖)  นายปัถวี  ฉายาพัฒน์  ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ วโนนสมบูรณ์  กรรมการ 
 ๗)  นายวิรัตน์  ศรีโสภา  ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม   กรรมการ 
 ๘)  นายเกรียงไกร  รักษาวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง   กรรมการ 
 ๙)  นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล  กรรมการ 
 ๑๐)  นายกิตติ  พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย   กรรมการ 
 ๑๑)  นายแสงทอง เรืองศิลป์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่  กรรมการ 
 ๑๒)  นายประยูร  วังคาม  ประธานกลุ่มโรงเรียนน ้าพองสะอาด  กรรมการ 
 ๑๓)  นายเทพพนม  บุระค้า        ประธานกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน ้าใส  กรรมการ 
 ๑๔)  นายด้ารงศักดิ์  สุริโย ประธานกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  กรรมการ 
 ๑๕)  นายถิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูพานค้า   กรรมการ 
 ๑๖)  นายสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ประธานกลุ่มโรงเรียนซ้าสูง   กรรมการ 
 ๑๗)  นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙) นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐) นางสาวภัทริกา  ทองยา ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 ๑. ติดตามประสานงานการรับ-ส่งไฟล์แบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรสอบ  
 ๒. ติดตามประสานงานการส่งแบบบันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๑ (แบบบันทึกคะแนน๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ ) และเอกสารธุรการประจ้าห้องสอบ 
 ๓. ติดตามประสานงานการบันทึกคะแนนในระบบ NT Access ของแต่ละสนามสอบให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๖. คณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
 ๑)  นายชัชวาล  อาราษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาวเพ็ญศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางเสาวลักษณ์ พรมที นักวิชาการเงินบัญชีช้านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔)  นางนภาเพ็ญ  ศรีหาพุฒ นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ  กรรมการ 
 ๕)  นางอ้านวย  บุญสงค์  เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
 ๖)  นางจ้ารัส  แสนเหวิม  เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
 ๗)  นางสาวสุดารัตน์ มูลทา นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ  กรรมการ 
 ๘) นายสุรจิตร  แสนลุน  พนักงานราชการ     กรรมการ 
          /๑๐.นางสาวจิราพร... 
 



๖ 
 

 ๙)  นางสาวจิราพร สอนไชย ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
 ๑๐)  นางสาวรุ่งนภา  อิโน พนักงานพิมพ์ดีด     กรรมการ 
 ๑๑)  นางสาววิชดารัชต์  วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่  
 ยืมเงินทดรองจ่าย  วางแผนเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอ รวมทั งจัดท้าเอกสาร
หลักฐานการใช้จ่าย  รายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน   รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งใช้เงินยืม 
ให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
7.  คณะกรรมกำรประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผล  ประกอบด้วย 
 1)  นายวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ประธานกรรมการ 
 2)  นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววิชดารัชต์  วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 

๔) นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕) นางสาวภัทริกา  ทองยา ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
มีหน้ำที่ 

๑. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลด้าเนินการนิเทศ ติดตามผลด้าเนินการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  256๔  ทุกโรงเรียนทุกสังกัด เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มา
ใช้วางแผนในการสอบในปีต่อไป 

๒. รับผลการสอบจาก ส้านักทดสอบฯ และส่งผลการทดสอบให้สนามสอบ 
๓. จัดท้าสรุปรายงานผลการ ปีการศึกษา  256๔ รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
ให้คณะกรรมกำรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ 

กำรด้าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 
 
      ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 



 
     
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  ๔ 
ที่ ๕๖ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน(RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ระดับสนำมสอบ 
************************************* 

ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๔  ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ทุกโรงเรียนทุกสังกัด  ในวันที่ ๔  มีนำคม  ๒๕๖๕  เพ่ือน ำผลที่ได้
จำกกำรประเมินมำเป็นข้อมูลส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพผู้เรียน  คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภำพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป  นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน  ผลกำรประเมินมีควำมน่ำเชื่อถือ
และน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมสำมำรถของนักเรียน  มีควำมเรียบร้อย  บรรลุตำม
เป้ำประสงค์และมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  ๔  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  
ระดับสนำมสอบ  

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำยภำรกิจ  
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยด้ ว ยคว ำมตั้ ง ใ จ  ด ำ เ นิ นกำ รต ำมคู่ มื อ กำ รป ระ เ มิ น คว ำมส ำมำรถด้ ำ นก ำร อ่ ำน 
ของชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  อย่ำงเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ประสบ
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรสืบไป 
   
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕   กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๒ 

 

บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งของศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที่ ๕๖ /๒๕๖๕   ลงวันที่  ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕                 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน(RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ระดับสนำมสอบ 
*************************** 

๑. สนำมสอบ กลุ่มโรงเรียนกระนวน 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 

๑.๑ นำยปรีดำ  อดทน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโก ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยไพรัตน์  ไชยค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงจิรำรัตน์  รัตนไพโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำร 
๑.๔ นำยมนต์ชัย  แพงงำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเชือก กรรมกำร 
๑.๕ นำยด ำรง  วิลัยลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำร 

๑.๖ นำยจ ำนง  ศรีดำวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำร 

๑.๗ นำยชัยยุทธ  วันสำสืบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำร 

๑.๘ นำยวิจิตร  หำรพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำร 

๑.๙ นำยมรกต  แก้วสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะแต้ กรรมกำร 

1.10 นำยเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซำ กรรมกำร 
1.11 นำงมยุรี ถำบุตร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม กรรมกำร 
๑.๑2 นำยสุรเดช  โสมำบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโอง กรรมกำร 
๑.๑3 นำยพฤภำพ  ผำบจันดำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำร 
๑.๑4 นำยบุญน้อม  จงวิจิตร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำร 
๑.๑5 นำยโยธิน  นำอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองโก  จ ำนวนห้องสอบ 2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 14 คน 

๑) นำยปรีดำ  อดทน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโก ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงวัจนีย์  ดีเหมือน ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสุจิรัตน์  ดวงค ำน้อย ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสุมำลี  แพงงำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำงพรรณวดี  เขตบุรี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวกษมำภรณ์ แก้วโสภำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยกมล  ค ำมูล นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโก นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสอำงค์  หำรวำระ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๓ 

 

 ๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนชุมชนกระนวน   จ ำนวนห้องสอบ  2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 20 คน 
๑) นำงจิรำรัตน์  รัตนไพโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนกระนวน ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวเกษร  รัตเนตร ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงรัตนพร  ดำทุมมำ ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงวิภำภรณ์  รำชโคตร ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงอรพินท์  วิลัยศร ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวรำชสุดำ  แก้วค ำหำร ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยประเสริฐ  ตำด ำ นักกำรโรงเรียนชุมชนกระนวน นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสำวสำวิตรี  ประไพเมือง ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
  ๒.๓  สนำมสอบโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ   จ ำนวนห้องสอบ 2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 13 คน 

๑) นำยจ ำนง  ศรีดำวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงพรรณี  โพธิสำร ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) น.ส.พนิตสุภำ  ชนะรินทร์ ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงนันทิภำ  อบอุ่น ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงกนิษฐำ  สุกทน ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำยจักรกริช  หวำยฤทธิ์ ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยสังวำลย์  ศรีสุพัฒน์ นักกำรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ นักกำรภำรโรง 

๘) นำยรัตน  ศรีทนษำ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนผักหนำม   จ ำนวนห้องสอบ  2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  14 คน 

๑) นำยโยธิน  นำอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักหนำม ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสุภำวดี  ศรีทนษำ ครูโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงวิรำชินี  วันทำหวัด ครูโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงยุพำภรณ์  เลิงภูบัง ครูโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงเตือนใจ  จูมทอง ครูโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวสโรชำ  สำรสมัคร ครูโรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยบุญสม  จอมทรักษ์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนผักหนำม นักกำรภำรโรง 

๘) นำงอรุณ  สุดเพำะ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๕ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่   จ ำนวนห้องสอบ  2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 22 คน 
๑) นำยด ำรง วิลัยลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวสุภำดำ ค ำมูล ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวนิชำภำ ติวสร้อย ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงวรนุช ค่ำม่วง ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงสำวสุกัญญำ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวจันทิมำ สรรพอำษำ ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยสังวำล โพธิ์ศรี นักกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสุพรรษำ ฉำยำพัฒน์ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๔ 

 

 
 ๒.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองซำ  จ ำนวนห้องสอบ  2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 5 คน 
๑) นำยเกรียงศักดิ์  พงษ์อุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองซำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวกฤษณำ  ทองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวธนันทญำ  ตำดี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำยสำนิจ  ทองเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงวำยุพักตร์  เขตจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวโอพัฒตรำ  บุตรำช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยบุญเกิด  พรมคุณ นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองซำ นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสำวเทวัลย์  เพ็ชรชำรี ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 ๒.๗ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังโพน  จ ำนวนห้องสอบ 2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 11 คน 
๑) นายวิจิตร  หารพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังโพน ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาวชุติมา ศรีชมชื่น ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวชนัดดา โมระพัฒน์   ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางวรรณวิสา  เก่งเกตุ   ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นายปุณยธร  สุภารี     ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นางสาวพิไลวรรณ  ส่งเสริม    ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นายก าพล โพธิ์หล้า     นักกำรโรงเรียนบ้ำนวังโพน นักกำรภำรโรง 

๘) นางสาวสุพัตรา  ภูจอมเดือน   ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๘ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม  จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 5 คน 
๑) นำงมยุรี  ถำบุตร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนชุมชนน้ ำอ้อม ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวพิสมัย  ศรีปัญญำ ครูโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสำยสมร  วงษ์ช่ำง ครูโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวจำรุวรรณ  ท ำนำ ครูโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยภำณุวัฒน์  บัวพัฒน์ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนชุมชนน้ ำอ้อม พนักงำนรำชกำร(นักกำรภำรโรง) 

๖) นำงสำวศศิธร  จักร์นำรำย ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๙ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น  จ ำนวนห้องสอบ  2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 21 คน 
๑) นำยชัยยุทธ  วันสำสืบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำวสำวภัทรำนุข  คงน้อย ครูโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวผดำชไม  ฝ่ำยเพชร ครูโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวรัตติยำภรณ์  อำษำรำช ครูโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๕) นำงสำวมัลลิกำ  มุริจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 

๖) นำงสำวนิตยำ  ปัญญำสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยประสงค์  พรมพันธ์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสำวพิทยำภรณ์  ศรีพิมพ์สอ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๕ 

 

 ๒.๑๐ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบะแต้  จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 5 คน 
๑) นำยมรกต  แก้วสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ้ำนบะแต้ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงกนกวรรณ  โชติกำรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนบะแต้ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงเรณู  เหม็งชัง ครูโรงเรียนบ้ำนบะแต้ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงยุภำวดี  หวำยฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนบะแต้ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสมร  ศรีท ำเลำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนบะแต้ นักกำรภำรโรง 

๖) นำยสมทรง  มุริจันทร์ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
๒.๑๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว  จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 9 คน 
๑) นำยไพรัตน์ ไชยค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยรพีพัฒน์ จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสุริฉำย ศรีวิชำ ครูโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวกิตติยำ เพ็งวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสุรวิทย์ เสริมเหลำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำววำศิณี หญิงโม ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๑๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองโอง  จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 11 คน 
๑) นายสุรเดช  โสมาบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโอง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นายนัฐวุฒิ  เถาค าแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวกัญญพัชร  ท าใหม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางนุรัตน์  สติภา ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นายธงชัย  นามศรีแก้ว นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโอง นักกำรภำรโรง 

๖) นางสุพรรณี  ไวยกรรณ์ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 
 
 



๖ 

 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 



๗ 

 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 



๘ 

 

๒.  สนำมสอบ กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยสุรพล    สุพรมพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองโนวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยธีรวัตร  กมลช่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสังป่ำรัง รองประธำนกำรรมกำร 
๑.๓ นำยบุญธรรม  บุปผำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกเสี้ยวแสนสุข กรรมกำร 
๑.๔ นำยจิรศักดิ์  รัตนไพโรจน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๔ กรรมกำร 
๑.๕ นำยณัฐพล   สมศรีสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิลำโป่งค ำ กรรมกำร 
๑.๖ นำยดุสิต  อุปแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำติ้ว กรรมกำร 
๑.๗ นำยวัชรินทร์ อินทรปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด กรรมกำร 
๑.๘ ว่ำที่ ร.ต. สภุำพ สมบึงกลำง รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง กรรมกำร 
๑.๙ นำยเชิดชัย  กมลเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำฝำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโสกเสี้ยวแสนสุข  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๐ คน 
๑) นำยบุญธรรม  บุปผำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกเสี้ยวแสนสุข   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยประภำพร  สิงหำปัด ครูโรงเรียนบ้ำนนำฝำย กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวพนิตนำฏ  สมบึงกลำง ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
  

๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนสังป่ำรัง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๑ คน   
๑) นำยธีรวัตร  กมลช่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสังป่ำรัง   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงวิไล  แก้วดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวณัฐฐำ  คงเจริญ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
 
 ๒.๓ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
๑) นำยวัชรินทร์ อินทรปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยแสงสุรีย์  เอกตำแสง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสังป่ำรัง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงวิไล  แก้วดี ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
  
 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนหนองโนวิทยำคำร  จ ำนวนห้องสอบ ๒ ห้อง   จ ำนวนนักเรยีน  ๒๑ คน 
๑) นำยสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองโนวิทยำคำร   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงกฤษฎำภรณ์  นิคม ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำติ้ว กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงกชวรรณ  ศรีพุทธำ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 



๙ 

 

 ๒.๕  สนำมสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ๓๔(บ้ำนกุดโง้ง) จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง จ ำนวนนักเรียน  ๖ คน 
๑) นำยจิรศักดิ์  รัตนไพโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรรัฐวิทยำ๓๔(บ้ำนกุดโง้ง)   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยประหยัด  อบอุ่น ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสุภำภรณ์  ภูพำนเพชร ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
 
 ๒.๖  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง  จ ำนวนห้องสอบ  ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๑๔ คน  
๑) ว่ำที่ ร.ต. สภุำพ สมบึงกลำง รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยยุทธศำสตร์  โยธำเสน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๔ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำววรินทร  สวนเส ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
 ๒.๗  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำติ้ว  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๕ คน  
๑) นำยดุสิต  อุปแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำติ้ว   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงกุหลำบ  มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองโนวิทยำคำร กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยสุคนธ์  เหล่ำชัย ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 ๒.๘ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด(สำขำหนองแสงวิทยำ) จ ำนวนห้องสอบ ๑ 
ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๓ คน 
๑) นำยวัชรินทร์ อินทรปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด

(สำขำหนองแสงวิทยำ)    
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำยสมบัติ  สร้ำงเบญจพล ครูโรงเรียนศิลำโป่งค ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวชุติมำ  ผำติเสน ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
 ๒.๙  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำฝำย จ ำนวนห้องสอบ  ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๖ คน  
๑) นำยเชิดชัย  กมลเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝำย ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวละอองดำว  แก้วจรุญ ครูโรงเรียนบ้ำนนำฝำย กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงประภำพร  สิงหำปัด ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 
 ๒.๑๐  สนำมสอบโรงเรียนศิลำโป่งค ำ จ ำนวนห้อง  ๑ ห้อง จ ำนวนนักเรียน  ๖ คน   
๑) นำยณัฐพล   สมศรีสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิลำโป่งค ำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสมถวิล  สุกงพงษ์พันค ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด 

(สำขำหนองแสงวิทยำ)    
กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๓) นำงล ำพูน  แก้ววิเศษ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑
และเลขำนุกำร 

 

 

 



๑๐ 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดสอบและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

2. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและบริเวณ
ใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 
1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 

 
 



๑๑ 

 

  ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 
กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  

โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏบิัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนินกำรสอบ

เรียบร้อยแล้ว จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดท่ีอ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย ✓ ในช่องของค ำท่ีนักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง
เข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืนดูหรือถ่ำยรูปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 
 
 



๑๒ 

 

3. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
(แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์โหลดมำจำก
ระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 

4. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

๓.  สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนดูนสำดฝำงยำงค ำ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายไชยา ศรีโคตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝางวิทยา   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายนิกรชัย    ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่              กรรมการ 
๑.๓ นางธมวรรณ  ดวงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวมัทรี ค าครณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดค าตานา             กรรมการ 
๑.๕ นางสุกัญญา บึงบาง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านน  าสามวัง                    กรรมการ 
๑.๖ นายโชคชัย    เรืองแหล่ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดูนสาด    กรรมการ 
๑.๗ นางยุพาภรณ์  พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ  กรรมการ 
๑.๘ นายไพบูลย์   จ าปาบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนนามูลวิทยาคม   กรรมการ 
๑.๙ นายประสาน   ลพพันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนาค า             กรรมการ 
๑.๑๐ นางเบญจวรรณ  พงษ์อุทธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่    กรรมการ 
๑.๑๑ นางยุพาพร  วงค์ไชยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง    กรรมการ 
๑.๑๒ นางสาวิตรี  อรรคฮาด รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง กรรมการ 
๑.๑๓ นางลัชรี   เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าครึ่ง                 กรรมการและเลขานุการ         

หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 

ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ    จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๕ คน 
๑) นายประสาน   ลพพันทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นายทิวากร รอดขันเมือง   ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวสุดาพร เฉวียงหงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 ๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ  จ ำนวนหอ้งสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๗ คน 
๑) นางสาวมัทรี ค าครณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาววราภรณ์  สิงห์อ่อน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวอรัญญา  มาตรา ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๓  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำครึ่ง  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๙ คน 
๑) นางลัชรี        เดชโยธิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำครึ่ง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาววนิดา วิลาสุข ครูโรงเรียนบ้ำนค ำครึ่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายอนุศักดิ์ วงษ์คณานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำครึ่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 



๑๔ 

 

 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๗ คน 
๑) นางธมวรรณ  ดวงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางกนกวรรณ  ชนโนราช   ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางนงนุศย์  พรมกัน   ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๕  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๕ คน 
๑) นางยุพาพร  วงค์ไชยา ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางศุภวรรณ  จังหาร   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวธัญญา พุทธสาราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๖  สนำมสอบโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๔ คน 
๑) นายนิกรชัย    ทองค า  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นายฐิติพร  ค าวิแสง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายพิชิต  วรรณภูงา   ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๗  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๕ คน 
๑) นายไชยา ศรีโคตา ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางกนกพร  สมปัญญา ครูโรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวพีรดา มุงคุณ ครูโรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๘  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ   จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๐ คน 
๑) นางยุพาภรณ์  พลเยี่ยม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาวมณีรัตน์  สูตรสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวยุวดี  ชูศร ี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 ๒.๙  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๒๐ คน 
๑) นางเบญจวรรณ  พงษ์อุทธา ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นายนรเศรษฐ์ โสขวัญฟ้า ครูโรงเรียนบ้ำนบ้ำนทุ่งใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายธีรวัช ศรีวัฒทานัง ครูโรงเรียนบ้ำนบ้ำนทุ่งใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 ๒.๑๐  สนำมสอบโรงเรียนนำมูลวิทยำคม  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๒๒ คน 
๑) นายไพบูลย์   จ าปาบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำมูลวิทยำคม ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาวศิรินภา  บัวพัฒน์    ครูโรงเรียนนำมูลวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวปาริชาติ  สีกวพาน    ครูโรงเรียนนำมูลวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑

และเลขำนุกำร 

 ๒.๑๑  สนำมสอบโรงเรียนชุมชนดูนสำด  จ ำนวนห้องสอบ ๒  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๓๑ คน  
๑) นายโชคชัย    เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดูนสำด ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสุภัทน์ สาเทวิน ครูโรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางปัญญา บุญทีไธสง  ครูโรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางสาวหิรัญญา ภูนาแร่ ครูโรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นางสาวสุลาวัลย์ จันหาญ ครูโรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒

และเลขำนุกำร 

 ๒.๑๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแวงเป่ง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑ คน  
๑) นางสาวิตรี  อรรคฮาด รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน

บ้านหนองแวงเป่ง   
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นางตวงรัตน์  ปาปะขัง ครโูรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางกรรณิกา  สีใส ครโูรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

 

๒.๑๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนน้ ำสำมวัง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๕ คน  
๑) นางสุกัญญา บึงบาง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านน  าสามวัง      ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางฉะอ้อน  เหลาหนวด ครูโรงเรียนบ้านน  าสามวัง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายศักดิ์ชัยสิทธิ์  สุครีพ ครูโรงเรียนบ้านน  าสามวัง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 



๑๖ 

 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 



๑๗ 

 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน ดังนี้ เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 

อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 



๑๘ 

 

๔.สนำมสอบกลุ่มโรงเรียนซ ำสูง 

        ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยปรีชำ  สินวรณ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแห้ว รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยประพฤทธิ์  สิงหำบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนน กรรมกำร 
๑.๔ ส.ต.ท.พลทอง  เพ็งวงษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำร 
๑.๕ นำยสุริยะ  ชำติชนบท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหม้อ กรรมกำร 

๑.๖ นำยอนุชิต  จันทจร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำร 

๑.๗ นำยนพดล  โสสีทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง กรรมกำร 

๑.๘ นำยปรำริชญ์  นำมคุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย กรรมกำร 

๑.๙ นำยนิติพงษ์ ค่ำม่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ กรรมกำร 

๑.๑๐ นำยวรวุฒิ  โพธิ์ศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง กรรมกำร 

๑.๑๑ นำงสำวพรนัชชำ  เพ็งวิชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำร 

๑.๑๒ นำงพิไลวรรณ สินวรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล กรรมกำร 

๑.๑๓ นำยสันติ  พันธุ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแมด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

   ๒.๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง   จ ำนวนห้องสอบ ๒ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๓๕ คน 
๑) นำยอนุชิต  จันทจร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวอภิญญำ  ศรีไชยมูล ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยสุภศิน  ทำอำมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวสุจิตรำ  โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำยศุภกร  ทวีบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นำยธวัชชัย  ภูบำนชื่น ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยสุขสันต์  ไชยเดช นักกำรโรงเรียนบ้ำนกระนวนซ ำสูง นักกำรภำรโรง 
๘) นำงสมควร มนตรี ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำแมด   จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 7 คน 

๑) นำยสันติ  พันธุ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแมด ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวกนกวรรณ โฮมรำช ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแมด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวอรอุมำ สิมมะรำช ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแมด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงชื่นจิต สุระนำถ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแมด กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยประครองศักดิ์  โพธิ์ศรี นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแมด นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวสุวิมล  วิชำผำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๙ 

 

๒.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง   จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 15 คน 
๑) นำยนพดล  โสสีทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงพูลศิลป์  เสมเหลำ ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวเบ็ญจวรรณ พรมโสภำ ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงธนัชญำ หงษำวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสุริยำ  แก้วบุญมี นักกำรโรงเรียนบ้ำนสว่ำงซ ำโอง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำววิจิตรำ ป้องเรือ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  15 คน 

๑) นำยวรวุฒิ  โพธิ์ศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยจิรำยุส  ตั้งตระกูล ครูโรงเรียนบบ้ำนหนองกุงดิ่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยอนุพงษ์  ซินโซ ครูโรงเรียนบบ้ำนหนองกุงดิ่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวผกำวรรณ  มณีรัตน์ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) - นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงฤทัยรัตน์  ค ำภูเวียง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒.๕ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ   จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  7 คน 

๑) นำยนิติพงษ์ ค่ำม่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวิตรี บุญมี    ครูโรงเรียนบบ้ำนหลุบเลำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวช่อเอ้ือง  ทิพย์มงคล    ครูโรงเรียนบบ้ำนหลุบเลำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยธนำยุทธ แก้วใส ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) - นักกำรโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสวณี  จันทจร    ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 2 คน 
๑) นำยปรำริชญ์  นำมคุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยนรินทร์  ธุรธรรม ครูโรงเรียนบบ้ำนห้วยเตย กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยกวินท์  โคตรศรีวงษ์ ธุรกำรโรงเรียนบบ้ำนห้วยเตย กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำยทอง  บุญเลี้ยง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยนิติกร  เอกตำแสง นักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวจุฬำภรณ์  วะสมบัติ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๗ สนำมสอบโรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 9 คน 
๑) ส.ต.ท.พลทอง  เพ็งวงษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงจรรยำ โพธิรำช ครูโรงเรียนบคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงละมูล  แสนบุตร ครูโรงเรียนบคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยภัทรพงษ์  วงษ์วำลย์ ธุรกำรโรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสมัย ขอนจันทร์ นักกำรโรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวสุภำพร บุญหลัง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๒.๘ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม และโคกใหม่นำยม สำขำดงซ ำ   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง    
จ ำนวนนักเรียน 12 คน 
๑) นำยสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงวนิดำ ค ำมูล ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสำยพิณ แก้วสำสุข ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวพุฒิธำดำ อุดร ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยวรำชัย โพธิ์ศรี นักกำรโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวหวำนเย็น แก้วใส ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

๒.๙ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนน    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 20 คน 
๑) นำยประพฤทธิ์  สิงหำบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนน ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยเสถียร  โสลำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยสุชำติ   เอกตำแสง ครูโรงเรียนบ้ำนโนน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวอลิสำ  ญี่ญวน ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโนน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสมหมำย  แสนโคก นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนน นักกำรภำรโรง 
๖) นำงอุทัยวรรณ  โสลำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๑๐ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 2 คน 

๑) นำงสำวพรนัชชำ  เพ็งวิชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสุพิณญำ   มำอำมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวอุทัยรัตน์  วงชัยนัน ครูโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสุดำรัตน์  ศรีนำไร ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นายชาญณรงค์ แสนโสภณ นักกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสุพิณญำ   มำอำมำตย์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๑๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหม้อ   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 8 คน 

๑) นำยสุริยะ  ชำติชนบท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหม้อ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวรัตนำ  แฝงจันดำ ครูโรงเรียนบ้ำนหม้อ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงทิพวรรณ  โนนทิง ครูโรงเรียนบ้ำนหม้อ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงปริศนำ  วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้ำนหม้อ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสมพงษ์  ไชยเดช นักกำรโรงเรียนบ้ำนหม้อ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงทิพวรรณ  โนนทิง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๑๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  10 คน 

๑) นำงพิไลวรรณ สินวรณ์ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล 

ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงวันทอง วงละคร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงวรรณวิจิตร ผิวแดง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงวรัญญำ จิณะตำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล กรรมกำรบันทึกคะแนน 



๒๑ 

 

๕) นำยเรืองยศ โคตรศรีวงษ์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล นักกำรภำรโรง 
๖) นำงวรรณวิจิตร ผิวแดง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๑๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแห้ว   จ ำนวนห้องสอบ .๑..  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน .15.. คน 
๑) นำยปรีชำ  สินวรณ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแห้ว ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงเพียงกำนต์  ค ำมูล ครูโรงเรียนบ้ำนแห้ว กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวกนกวรรณ  แก้วใส ครูโรงเรียนบ้ำนแห้ว กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงทรงศิริ  เพ็งวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแห้ว กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยฉลอง  สุดแสง นักกำรโรงเรียนบ้ำนแห้ว นักกำรภำรโรง 
๖) น.ส.วรรณภำ มิตรอุดม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 



๒๒ 

 

- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
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- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ
ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

๕.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนกวำงค ำ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายชุมพล ทองตระกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นายสุรัตน์  สุทธ ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ ว่าที่ร้อยเอก สุเพชร์ สุขเกษม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง กรรมกำร 
๑.๔ นางสาวมณีรัตน์  เวียงวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนทองห้วยบำก กรรมกำร 
๑.๕ นายศุภศักดิ์  เนื่องภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำม่วง กรรมกำร 

๑.๖ นำยสุชำติ จันทะลุน รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำอ่ำงทอง กรรมกำร 

๑.๗ นางสิริพร มาศนพคุณรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ กรรมกำร 

๑.๘ นายภูมินันท์  ส านึกศักดิ์ศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงเรืองประชำสรรพ์ กรรมกำร 

๑.๙ นายสมชาย ไวค า ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำค้อ กรรมกำร 

๑.๑๐ นายปิยะ อนุญาหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำนำงปุ่ม กรรมกำร 

๑.๑๑ นางสาวสะใบแพร ลพพันทอง รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำงพำดเขำสวนกวำง กรรมกำร 

๑.๑๒ นำยไพโรจน์ ปฏิเตนัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงหนองตะนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมการประจ าสนามสอบ 
 ๒.๑  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  จ ำนวนห้องสอบ ๔ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๐๓ คน 
๑) นำยวัชรินทร์ ประไวย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ประธานสนามสอบ 
๒) นำงอรอุมำ ธำตุบุรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยณัฐวุฒิ  ภักดีผล ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงยุพำพร  ศรีสงครำม ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำงสำวปิยะนันท์  โสจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นำงสงกรำนต์  ศรีโยธำ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 
๗) นำงสำวรัตติกำร  คล่องดี ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 
๘) นำงเขมิกำ  กำฬจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๔ 
๙) นำงสำวแพรวพรรณ  น้อยวัน ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๔ 
๑๐) นำงสำวณัฐสุดำ  มหำหิงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง กรรมการบันทึกคะแนน 
๑๑) นำยพัฒนพงษ์ จิวสกุล นักการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง นักการภารโรง 
๑๒) นำงสำวรัตนำภำ  สีหำนำม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๒.๒  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๑ คน 
๑) นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ประธานสนามสอบ 
๒) นางจุไรรัตน์ วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวสุปราณี ทองสา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำววิรดำ  ขัติยะวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นำยโยธิน  ขมค้ิม นักการโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก นักการภารโรง 
๖) นางสาววรัญพร แห่วเนตร ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๓ สนามสอบโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๘ คน 
๑) ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์  สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวมิ่งขวัญ  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวอลิษา  แก้วใส ครูโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาววิลาวัลย์  แสนสลีา ครูโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายปรีชา  พลศรีชา นักการโรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง นักการภารโรง 
๖) นางสมปอง  โคราช ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑  คน 
๑) นายปิยะ  อนุญาหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม ประธานสนามสอบ 
๒) นางสถิตย์  ปะนะทัง ครูโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวอรอนงค์  ศรีมูลผา ครูโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นายอรรถวิทย์  สมชาติ ครูโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายวิชัย  แสนกุล นักการโรงเรียนบ้านค านางปุ่ม นักการภารโรง 
๖) นางมณีรัตน์  บุญเอื อ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๕ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
๑) นายสุรัตน์ สุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวสุทธิดา สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายยุทธ นาคทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวสุทธิดา สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บ ารุง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นางจ ารัส สุทธิ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาค้อ จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑ คน 
๑) นายสมชาย ไวค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ ประธานสนามสอบ 
๒) นางดวงเดือน แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายปัญญา ตุ้มมาตร ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
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๔) นางจริยา แก้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นางดวงเดือน แก้วหานาม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒.๗ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๔ คน 
๑) นายสุชาติ จันทะลุน รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง ประธานสนามสอบ 
๒) นายทวีศักดิ์ แก้วขอนแก่น ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายวรุฬห์ กลึ่งกลาง ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาววรรณนิสา สังคะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายชัยนุรักษ์ จันทวะโร นักการโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง นักการภารโรง 
๖) นางสาววิใลรัตน์ เข็มศร  ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
๒.๘ สนามสอบโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
๑) นางสาวสะใบแพร  ลพพันทอง รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ประธานสนามสอบ 
๒) นางจิราภรณ์  สาเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวดวงธิดา  อันทะปัญญา ครูโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวกรรณิการ์   กลางเดช ครูโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายสงวน  บุตรศรีน้อย นักการโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง นักการภารโรง 
๖) นางสาวปัทมา   ชุมแวงวาปี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 ๒.๙ สนามสอบโรงเรียนบ้านค าม่วง จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๒ คน 
๑) นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าม่วง ประธานสนามสอบ 
๒) นายศรัณยพงษ์ เหล่าทองสาร ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านค าม่วง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) น.ส.รชยา ราศรี ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านค าม่วง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๖) นายอธิพงษ์ ภูเก้าแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค าม่วง กรรมการบันทึกคะแนน 
๗) นายพิชยกาญจน์ เหลาลาภะ นักการโรงเรียนบ้านค าม่วง นักการภารโรง 
๘) นางลัดดา พูลล้น ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๑๐ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสง่า  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๕ คน 
๑) นางสิริพร วิเศษภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาววิภาวี วันหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่า กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวเดือนเพ็ญ แลผดุง  ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่า กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวหนึ่งฤดี โทไกรษร ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่า กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นางสาวเยาวเรศ วาปีศิริ นักการโรงเรียนบ้านโนนสง่า นักการภารโรง 
๖) นางศศิธร วิเศษภักดี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 



๒๗ 

 

 ๒.๑๑  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง จ ำนวนนักเรียน ๑๖ คน 
๑) นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ประธานสนามสอบ 
๒) นางดวงจันทร์ ปลื มจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวรัตนกร ดอนแขอ้วน ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๖) นางสาววิภาวรรณ วโิรจอาจ ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา กรรมการบันทึกคะแนน 
๗) นายค าปน วงศ์โคกสูง นักการโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา นักการภารโรง 
๘) นางจิตรา มโนมัย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

       ๒.  กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 



๒๘ 

 

- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
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- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ
ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

๖.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยวิรัตน์       ศรีโสภำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยวำทิตร    กุลแสนไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด รองประธำนกำรรมกำร 
๑.๓ นำยเสริมศรี   พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ กรรมกำร 
๑.๔ นำยประสพ    เที่ยงธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคู กรรมกำร 
๑.๕ นำยอนุชำ   ธำตุบุรมย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ กรรมกำร 
๑.๖ นำยสมเกียรติ   จันทะวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ กรรมกำร 
๑.๗ นำยสุดใจ    ป้องเรือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนน้ ำผึ้ง กรรมกำร 
๑.๘ นำงปิยนันท์   พนมสี รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ศรีเมืองแอม 
กรรมกำร 

๑.๙ นำยพรประดิษฐ    พันธุกูล รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง 

กรรมกำร 

๑.๑๐ นำยสุนิจ   นำหนองตูม รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนโคกสูงสะอำด 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการประจ าสนามสอบ 

  ๒.๑  สนามสอบโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน   ๑๙  คน 
๑) นำยอนุชำ  ธำตุบุรมย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวภคพร  เลิกนอก ครูโรงเรียนโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงณัฏฐิกำ  แก้วรำกมุข ครูโรงเรียนโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงชำลิสำ  จันทร์บุตร ครูโรงเรียนโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวสุนิษำ  ทำนิน ครูโรงเรียนโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๖) นำยสหรัฐ  ดอนขัน นักกำรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ นักกำรภำรโรง 
๗) นำงสำวณัฐญำ  ไพรสุวรรณ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
      ๒.๒  สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองคู  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๒  คน 
๑) นำยประสพ  เที่ยงธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองค ู  ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวอังค์วรำ  สำยแสงจันทร์  ครโูรงเรียนบ้ำนหนองคู   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสิริธิดำ  ลมดำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคู   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยอัฒพงษ์ สติโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคู   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำววรนุช  แสงโลกีย์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองค ู  นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    



๓๑ 

 

 ๒.๓  สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๓  คน 
๑) นำยวำทิตร  กุลแสนไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางรติกร  เนื่องภักดี ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวรัชนี  ขุนเมือง  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวลัดดา  ภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นายเจษฎา  โคราช นักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด   นักกำรภำรโรง 
๖) นางทิพย์พารักษ์  พรหมภักดี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๔  สนามสอบโรงเรียนบ้านค าแคนค าเจริญ  จ ำนวนห้องสอบ   ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๔  คน 
๑) นำยวิรัตน์     ศรีโสภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวบุญญำภำ   จันทีนอก ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงบุณยำพร     โคตรสมุทร ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวน้ ำใส     ศรีโสภำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงอรทัย     ศรีโสภำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวนิลเนตร    วำปีศิร ิ ครูประจ ำชั้น ป. ๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๒.๕  สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๓  คน 
๑) นำยสุนิจ  นำหนองตูม รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

บ้ำนโคกสูงสะอำด   
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวพรสวรรค์  ศรีโวหะ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสูงสะอำด   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวเสำวลักษณ์  ใยแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสูงสะอำด   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยจำตุรนฏ์  แสนสร้อย ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสูงสะอำด   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยบุญถิ่น  โสภำรัตน์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสูงสะอำด   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวกนกรัตน์  ธรรมเกษร ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๒.๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บ ารุง จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๘  คน 
๑) นำยพรประดิษฐ พันธุกุล รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

บ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง   
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวกัลยกร สุวรรณสม ครโูรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวจันทรำภำ สืบซุย ครูโรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวอรทัย ม่วงศิลำ ครูโรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยศรำวุฒิ  อัคคะฮำด นักกำรโรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวจันทรำภำ สืบซุย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๒.๗  สนามสอบโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๒๐ คน 
๑) นายเสริมศรี  พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นายครรชิต  สุขสร้อย ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายกิจติ  จันทรประทักษ์ ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 



๓๒ 

 

๔) นายอนุชิต  สงคราม ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นางสาวประภัสสร  ค าบุญเกิด ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๖) นายถาวร  ดอนอ่อนเบ้า นักกำรโรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ   นักกำรภำรโรง 
๗) นางสาวธรรญธร  พลโยธา ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๒.๘  สนามสอบโรงเรียนศรีเมืองแอม จ ำนวนห้องสอบ  ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน   ๒  คน 
๑) นำงปิยนันท์  พนมสี รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรี

เมืองแอม 
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวศุภศิริ  ยศรำวำส ครโูรงเรียนศรีเมืองแอม   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยนรินทร์  เอกตำแสง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนศรีเมืองแอม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวศุภศิริ  ยศรำวำส ครูโรงเรียนศรีเมืองแอม   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยนรินทร์    เอกตำแสง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนศรีเมืองแอม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๖) นำยประหยัด  วังหล้ำ นักกำรโรงเรียนศรีเมืองแอม   นักกำรภำรโรง 
๗) นำงแก้วภิเสข์  จ้อยสูงเนิน ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒.๙  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนน้ าผึ้ง จ ำนวนห้องสอบ  ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน   ๕  คน 
๑) นำยสุดใจ  ป้องเรือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนน้ ำผึ้ง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวเพชรมณี  บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้ำนโนนน้ ำผึ้ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวจิตรนำถ  โสภำมำ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวเพชรมณี  บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้ำนโนนน้ ำผึ้ง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยอนุรักษ์  คงค ำ ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง 
๖) นำยนริศร  เชื้ออัญ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑๐  สนามสอบโรงเรียนบ้านค าสมบูรณ์ จ ำนวนห้องสอบ  ๑   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน   ๔   คน 
๑) นำยสมเกียรติ  จันทะวงศ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยเกียรติศักดิ์  หมูสี  ครูโรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยเกียรติศักดิ์  หมูสี    ครูโรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๔) นำยศุภชัย  ปัดภัย  นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ นักกำรภำรโรง 
๕) นำงสำวชฎำรัตน์  ฝ่ำยสิงห์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  
 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 



๓๓ 

 

 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 
- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

       ๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 



๓๔ 

 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน ดังนี้ เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 

อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 



๓๕ 

 

๗.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนนำงิ้วโนนสมบูรณ์ 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยบุตศรี  นำรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยบัณฑิต  เจริญใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงสำววริศรำ  กัณหำสร้อย รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นแสงสวำ่ง กรรมกำร 
๑.๔ นำยนุกูล  บัวหอม รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวฝำย

ประชำนุกูล 
กรรมกำร 

๑.๕ นำยสมเพ็ชร  ศรีลือ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก
กลำงนำล้อม 

กรรมกำร 

๑.๖ นำยอภิชำติ ลพพันทอง รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำง้อง กรรมกำร 
๑.๗ นำยบุตศรี  นำรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ รักษำกำรใน

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำป่ำก่อ 
กรรมกำร 

๑.๘ นำงนัยนำ  หินนอก รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นทุง่โพธิช์ัย กรรมกำร 
๑.๙ นำยวิศิษฏ์  วงษ์ภูเย็น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยค ำพันธ์  ด่ำนขุนทด รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนน

สวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์ 
กรรมกำร 

๑.๑๑ นำงสำวธนวรรณ  สิมวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่ ๑-๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ จ ำนวนห้องสอบ  ๒  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๒๔   คน 
๑) นำยบุตศรี  นำรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวพัชริยำ  บุญเกื้อ ครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยภัทรำนุพิชญ์  คงปัญญำ ครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๔) นำงสำวพัชรำภรณ์  พลซำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำป่ำก่อ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำงสำวพัชรำภรณ์  พลซำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำป่ำก่อ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๖) นำยอนุวัติ  ปะมำระเต ครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำงสำวสุพิชชำ  ไชยสำร ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๔   คน  
๑) นำยวิศิษฏ์  วงษ์ภูเย็น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยนฤบำล  เนืองทอง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยนฤบำล  เนืองทอง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๔) นำยเปรมจิต  ใยแก้ว นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง นักกำรภำรโรง 
๕) นำยนฤบำล  เนืองทอง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๓๖ 

 

 ๒.๓  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธิ์ชัย  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน   ๕  คน 
๑) นำงนัยนำ  หินนอก รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ทุ่งโพธิ์ชัย 
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวนพรรัตน์ พำภักดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธิ์ชัย กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวพวงพลอย  ธรรมวิจิต ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธิ์ชัย กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๔) นำยบันเทิง  ทรงศรี นักกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธิ์ชัย นักกำรภำรโรง 
๕) นำงสำวนพรรัตน์ พำภักดี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น  จ ำนวนห้องสอบ   ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๗   คน 
๑) นำยบัณฑิต  เจริญใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวจำรุมำศ วงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวสุกัญญำ  ลำดบัวขำว ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำงสำวมะลิ แก้วกรมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นำงสำวนิตยำ พงษ์ค ำผำย ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยค ำใบ  พงษ์ค ำผำย นักกำรโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น นักกำรภำรโรง 
๘) นำงสำวสุกัญญำ  ลำดบัวขำว ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๕  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๙  คน  
๑) นำงสำววริศรำ กัณหำสร้อย รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน

แสงสว่ำง 
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำยไพชยนต์  ชนะบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสุรีภรณ์  พิจิตร ครูโรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๔) นำงสำวพัชรินทร์  รัตนวิชัย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 ๒.๖  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์ จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๕ คน 
๑) นำยค ำพันธ์  ด่ำนขุนทด รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน

โนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์   
ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวจิรัญธนินทร์ ภูเฮืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวระริตำ  แสนวิลัย ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๔) นำยทรงพล  บัวหอม นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์   นักกำรภำรโรง 
๕) ว่ำที่ร้อยตรีสมหมำย อสุรินทร์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๒.๗  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำง้อง  จ ำนวนห้องสอบ   ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๑    คน 
๑) นำยอภิชำติ  ลพพันทอง รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำง้อง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวศุภรัตน์  จ่อยพันนำ ครูโรงเรียนบ้ำนนำง้อง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวกนกวรรณ  แก่นนำโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำง้อง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๔) นำงสำวศุภรัตน์  จ่อยพันนำ ครูโรงเรียนบ้ำนนำง้อง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวศุภรัตน์  จ่อยพันนำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๓๗ 

 

 ๒.๘  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์  จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๒  คน 
๑) นำงสำวธนวรรณ  สิมวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวพิชมำภรณ์  แฮดสีทำ ครูโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสุนิษำ  เสนสอน ครูโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๕) นำงสำวดวงใจ  เคนเหมำะ ครูโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๖) นำยพงษ์เกษม  สรรพอำษำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนนำงิ้วนำโพธิ์ นักกำรภำรโรง 
๗) นำงจินตนำ  ศรีวิวัฒน์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  
 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสำนงำนกับศูนย์สอบและด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ อย่ำงเคร่งครัด 
  ๑.๒  ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร 
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
  ๑.๓  เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ ก ำกับกำรจัดห้องสอบ ติดรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสำรกำรสอบ   
อ่ืน ๆ ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบ และหน้ำห้องสอบ 
  ๑.๔  รับ-ส่งแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรสอบ ระหว่ำงศูนย์สอบ และสนำมสอบ (ในกรณีที่          
ไม่สำมำรถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมำยผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมำยผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบเก็บไว้เป็นหลักฐำน) 
  ๑.๕  เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงก่อนเวลำสอบ ต่อหน้ำตัวแทนกรรมกำรคุม
สอบ 
  ๑.๖  อนุมัติผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ แล้วบันทึกในแบบ สพฐ.๕  นักเรียน ๑ คน 
ต่อ ๑ ฉบับ เพื่อรำยงำนให้ศูนย์สอบทรำบ 
  ๑.๗  ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                  
มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
  ๑.๘  สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรคุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ในสนำมสอบบกพร่อง 
ต่อหน้ำที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมและรำยงำนให้ศูนย์สอบทรำบ 
  ๑.๙  ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ รว่มกับกรรมกำรคุมสอบให้
ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
  ๑.๑๐ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบกับศูนย์สอบ โดยจะต้องน ำส่ง 
ในวันสอบ ดังนี้ 
   - แบบ สพฐ.๒ ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
   - แบบ สพฐ.๓ ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
   - แบบ สพฐ.๕ แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ 
   - แบบ สพฐ.๖ แบบค ำขอแก้ไขข้อมูล 
   - แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) ฉบับจริง 
   - แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับจริง 
 
 
 



๓๘ 

 

 ๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
  ๒.๑  ปฏิบัติตำมคู่มือกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  ๒.๒  ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบ 
และบริเวณใกล้เคียง 
  ๒.๓  รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบ ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
แล้วลงลำยมือชื่อในแบบ RT ๑ 
  ๒.๔  ปฏิบัติกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
    - กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบตำมล ำดับเลขท่ีนั่งสอบจำกน้อยไปหำมำก 
    - กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
    - กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำสอบเรียงตำมล ำดับเลขท่ีนั่งสอบจำกน้อย 
ไปหำมำก 
    - กรรมกำรคุมสอบท้ัง ๒ คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 
    - กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบ
บันทึกคะแนน ๑) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให้เรียบร้อย 
    - กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง)  ส่งคืนประธำนสนำมสอบ 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบให้ถูกต้อง 
    - สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) จ ำนวน ๑ ชุด แล้ว
ให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
       ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 
    กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๑ ปฏิบัติ ดังนี้ 
     - ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) แล้ว
เตรียมนักเรียนให้เข้ำสอบตำมล ำดับเลขท่ีในแบบบันทึกคะแนน ๒ 
     - สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ ๒ ด ำเนินกำรสอบ 
เรียบร้อยแล้ว จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) 
     - ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำร 
คุมสอบทั้ง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนน  
     - กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนประธำนสนำม
สอบ และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบให้ถูกต้อง 
     - สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒)  
จ ำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
    กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๒ ปฏิบัติ ดังนี้ 
     - ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียนอ่ำนทีละคน  
ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
     - ให้กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนฟังก่อนอ่ำนออกเสียง 
     - เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียนอ่ำนออก
เสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำท่ีนักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
     - ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง ๓ ตอน คนละไม่เกิน ๑๐ นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ 
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 



๓๙ 

 

     - ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมิน  แล้วให้กรรมกำรคนที่  ๑  บันทึกคะแนนลงใน 
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง  (แบบบันทึกคะแนน ๒) 
     - เรียกนักเรียนคนถัดไปเข้ำมำสอบต่อ  โดยด ำเนินกำรวิธีกำรสอบอ่ำนออกเสียงข้ำงต้น  
จนครบทุกคน 
     - กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนประธำนสนำม
สอบ และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบให้ถูกต้อง 
     - สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) จ ำนวน ๑ ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
  ๒.๕  ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท ำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ 
  ๒.๖  รำยงำนประธำนสนำมสอบ กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดข้ึนและห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เข้ำบริเวณห้องสอบ 
  ๒.๗  รักษำควำมลับของแบบทดสอบ ด้วยกำรไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืนดูหรือถ่ำยรูปแบบทดสอบเพ่ือ
เผยแพร่ 

 ๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
  ๓.๑  น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออก
เสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel)  
ที่ดำวน์โหลดมำแล้ว 
  ๓.๒  น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนน
นักเรียนรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง 

 ๔. นักกำรภำรโรง 
  ๔.๑  อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
  ๔.๒  จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
  ๔.๓  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

๘.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑) นำยด ำรงศักดิ์   สุริโย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยกฤษณ์  พรหมเทศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยสุรชิน  วิเศษลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำร 
๔) นำยสมเกียรติ   มะโนวงศ์ ผุ้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำร 
๕) นำยวัชร์ชิต  วงค์ค ำจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือ กรรมกำร 
๖) นำยประจวบ  วงษ์บ้ำนดู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นทรัพยส์มบูรณ์โนนอินทร์แปลง กรรมกำร 
๗) นำยสุริชัย  จันทรพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง กรรมกำร 
๘) นำยพนมกรณ์  ศรีโยธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ กรรมกำร 
๙) นำงวิภำทิพย์  เรืองหิรัณเตชะกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจิก กรรมกำร 
๑๐) นำยสุพินิจ  ศรีพุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง กรรมกำร 
๑๑) นำยปัถวี  ฉำยำพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ กรรมกำร 
๑๒) นำยวิทมล  คงเพียรภำค ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ กรรมกำร 
๑๓) นำยพัฒน์ธินันต์  เรืองหิรัณเตชะกูล รองฯผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำร 
๑๔) นำงวรพร  ดิษฐเกษร รองฯผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๑๕) นำงฎัฎฐำกำญจน์  พรหมประโคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 2.1  สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์  จ ำนวนห้องสอบ ๓  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๕๓ คน 
1) นำยสุรชิน  วิเศษลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงเอมอร  คลังกลำง ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวจันทร์ธิมำ  เหล่ำพิเดช ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงพลอยภิวัลย์  สำโม้ ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
5) นำงนฤมำศ  ปัดฐำนะ ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
๖) นำงดวงมณีรัตน์  อรรคศรีวร ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 

๗) นำงสำวอมรำ  ดอนนำงพำ ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 
๘) นำงสำวกมลชนก  มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๙) นำยค ำหล้ำ    ผำโคตร นักกำรโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ นักกำรภำรโรง 

๑๐) นำงอริยำ  คงเพียรภำค ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
    2.2  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง                       
จ ำนวนนักเรียน ๙ คน 
1) นำยประจวบ  วงษ์บ้ำนดู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนทรัพยส์มบูรณโ์นนอินทร์แปลง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงกนิฏฐำ  บำลดี ครูโรงเรียนบบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 



๔๑ 

 

3) นำงสำววิไลวรรณ ตำมเมืองปัก ครูโรงเรียนบบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงสำวรัตนำ  หนูซึม ครูโรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยสุขเกษม  เจริญสุข นักกำรโรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสมศรี  วิเศษลำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.3  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๗ คน 
1) นำยสุพินิจ  ศรีพุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวหทัยชนก  แสงเปี่ยม ครูโรงเรียนบบ้ำนโคกสว่ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวนิภำพร  ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนบบ้ำนโคกสว่ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงสำวพิมงำม  จำดเสม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยบุญมี  หนูทอง นักกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวเอมอร  เกิดไทย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.4  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ  จ ำนวนห้องสอบ ๓  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๕๑ คน 
1) นำยด ำรงศักดิ์   สุริโย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวสุภำพร  แสงวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงมณีจันทร์  อรุณสินประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงเจนต์จุฬำ  ค ำดี ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
5) นำงลภัสกร  วิลัย ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
6) นำงอัญนิทรำ  ชำญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 
7) นำงอรวรรณ  ฉำยำพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 
๘) นำงสำวพิมพ์จำรุภัทร  ชำญ

ประเสริฐ 
ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๙) นำยค ำปัน  ฤทธิ์แก้ว นักกำรโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ นักกำรภำรโรง 
๑๐) นำงเยำวพำ  ยุทธแสน ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.5  สนำมสอบโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๗ คน 
1) นำยกฤษณ์  พรหมเทศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวนงนุช  บุญมี คร ูโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยอภิสิทธิ์  สีเขียว คร ูโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำยอรรถพล  มณีสำ ครธูุรกำร โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงจิตติวัลย์  มณีสำ นักกำรโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงกมลเวช  ประไวย์ ครูประจ ำชั้น ป.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.6  สนำมสอบโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ จ ำนวนห้องสอบ ๒ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๒๗ คน 
1) นำยสมเกียรติ  มะโนวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวศันสนีย์  โพธิตำทอง ครูโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวศิรินทิพย์  ขุมดินพิทักษ์ ครูโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงเข็มเพชร  จันทร์ประเทศ ครูโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
5) นำงชบำ  อุดชุมนำรี ครูโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นำงปิยวรรณ  ศรีพุทธำ ครูโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 



๔๒ 

 

๗) นำยประดง  แก้วประทุม นักกำรโรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ นักกำรภำรโรง 
๘) นำงสุวีณำ  ฉิมพลี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.7  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองผือ    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๗ คน 
1) นำยวัชร์ชิต  วงค์ค ำจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวอมรรัตนำ หัตถะกิจ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยยศพันธ์ นรำธร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวอมรรัตนำ หัตถะกิจ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยยศพันธ์ นรำธร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวอมรรัตนำ หัตถะกิจ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.8  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ    จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
1) นำยวิทมล  คงเพียรภำค ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงอัญชนำ  สุพร ครูโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวปิยฉันตร  เครือแก่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวมณีรัตน์  ค ำสีแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยสมโภช  เสนค ำ นักกำรภำรโรง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวธิดำรัตน์  นำมศรีฐำน ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.9  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๙ คน 
1) นำยพนมกรณ์  ศรีโยธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงงำมนิจ  แสนสีลำ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงนิ่มนวล  พจนปริญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำววรนุช  วิชัยศึก ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยหนูไกร  ษีอำสำ นักกำรภำรโรง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวชมัยพร  บุตรพรม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.10  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง    จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
1) นำยสุริชัย  จันทรพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสรัลชนำ ศรีศุกร์ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวอำทิตยำ  ชมพุฒ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวเสำวนินต์  วรสินำ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยวิเชียร  มุ้งภูเขียว นักกำรภำรโรง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวอำทิตยำ  ชมพุฒ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.11  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๗ คน 
1) นำยปัถวี  ฉำยำพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยชัยบรรจง   โสกชำตรี ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวสุเพ็ญ   นำมเส ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวนิตยำ  อิ่มโอษฐ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยณรงค์   หนองผือ นักกำรภำรโรง นักกำรภำรโรง 
๖) นำยสุนำ  ศรีพันดอน ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔๓ 

 

 2.12  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนจิก    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
1) นำงวิภำทิพย์  เรืองหิรัณเตชะกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจิก ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงจินตนำ   บุญนำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนจิก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวรจเรศ  ชมพุฒ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนจิก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำววรำพร  สุขใหญ่ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจิก กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยกิตตินันท์  ศรีโยธำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจิก นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวกนกวรรณ  ขำวเมืองน้อย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.13  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน ๑๗ คน 
1) นำงฎัฎฐำกำญจน์   พรหมประโคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำววิจิตรำ  เพ็งไสย์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำววรรณภำ  พลเรือง ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำยชำคริต   อ่อนเบ้ำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำฎร์บ ำรุง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยตรีประเสริฐ  แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำฎร์บ ำรุง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวสุวดี   ศรีกระแจะ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 



๔๔ 

 

 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 



๔๕ 

 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

๙.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนภูพำนค ำ 
           ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อ / รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี 

ประธำนกรรมกำร 

๑.๒ นำยสมเกียรติ  สำรสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยประดับ  ยอดป้องเทศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ ์ กรรมกำร 
๑.๔ นำยส ำลี  เวียงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น กรรมกำร 
๑.๕ นำยสิทธิพร  เถรวัลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำร 
๑.๖ นำงสำวรสสุคนธ์  บ ำรุงภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำร 
๑.๗ นำยเทอดไทย  อภิแสงปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแต้ กรรมกำร 
๑.๘ นำยสุริ  วรบัณฑิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร) กรรมกำร 
๑.๙ นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๑.๑๐ นำงจิรัชยำ  แก่นนำค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย กรรมกำร 
๑.๑๑ นำยขูรู  เค้ำมิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน กรรมกำร 
๑.๑๒ นำยวิเศษ  วิเศษสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย กรรมกำร 
๑.๑๓ นำยอัศนัย  วำรีศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำร เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ และตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๗  คน 

๑) นำงจิรัชยำ  แก่นนำค ำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงศิริประกำย  เชำวน์ชื่น ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยณธีธร  ชุมอภัย ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยธวัชชัย  ค ำอินทร์ ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยธวัชชัย  ค ำอินทร์ ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย นักกำรภำรโรง 
๖) นำงจิรัชยำ  แก่นนำค ำ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ จ ำนวนห้องสอบ ๑ห้อง จ ำนวนนักเรียน ๑๐ คน 

๑) นำยประดับ  ยอดป้องเทศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหล
พิทยำสรรพ์ 

ประธำนสนำมสอบ 

๒) นำงสำวอภิญญำ  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวพรทิพย์  วงค์วิลำศ ครู โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวนฤมล  อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำววรรณวิมล  สมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงเมษยำ  วิเศษสม ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  



๔๗ 

 

 ๒.๓  สนำมสอบโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๖  คน 
๑) นำยสมเกียรติ  สำรสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยวรวุฒิ  ตำด ี ครู โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวศุภลักษณ์  ศรีลำโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวอินทิรำ  สมศรีสำ ครู โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสำคร  ธุลีเทำ นักกำรฯ โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม นักกำรภำรโรง 
๖) นำงเบญจวรรณ  พันรัต ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ  จ ำนวนห้องสอบ  ๒  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๒๔  คน 

๑) นำงสำวรสสุคนธ์  บ ำรุงภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยอิทธิกร  นำหนองตูม ครู โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยปิติพงษ์  ศิริภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงนุชจนี  นำหนองตูม ครู โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๒ 
๕) นำงสำวนิตยำ  ภิญโญญำง ครู โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๒ 
๖) นำงสำวฐิรญำดำ  นำคทัศน์ ครู โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยส ำรวย  สมฤทธิ์ นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ นักกำรภำรโรง 
๘) นำยค ำกอง  สนคู่ นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ นักกำรภำรโรง 
๙) นำยอิทธิกร  นำหนองตูม ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
    ๒.๕  สนำมสอบโรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๑  คน 

๑) นำยสิทธิพร  เถรวัลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำค ำพิทยำวรรพ์ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวจินตนำ  จิตชำตรี ครู โรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยวิทวัฒน์  ศิริรัมย์ ครู โรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวเบญจมำศ  พำนสุวรรณ ครู โรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวประสิทธิ์พร  ภูวงษ์ ครูธุรกำร โรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ นักกำรภำรโรง 
๖) นำยอณัติ  แสนบุตร ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
    ๒.๖  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบ่อ  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๑  คน 

๑) นำยจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวปรียำพร  อนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงรัชนีวรรณ  บุญลำ ครู โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวพลทรำพร  บรรณสำร ครู โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยประหยัด  คลังกลำง นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนบ่อ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวพชัรินทร์  กระจำ่งคุณรตัน์ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  ๒.๗  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแต้  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๐  คน 

๑) นำยเทอดไทย  อภิแสงปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำววิมพ์วิภำ  จันทรชัย ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยสกุลรักษ์  อนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวกิตติพร  ประทุมโคตร ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวสุดำรัตน์  แสงสวัสดิ์ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔๘ 

 

 ๒.๘  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๐  คน 
๑) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวพรพรรณ  คลังกลำง ครู โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยบุญมี  วิทยำสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยเอนกพงษ์  ปงก๋องแก้ว ครู โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวศรำวดี  สิงห์น้อย ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน นักกำรภำรโรง 
๖) นำงแก้วตำ  ปัญญำใส ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ๒.๙  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร) จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน ๑๒ คน 

๑) นำยสุริ  วรบัณฑิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร)   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงปุณยนุช  ปัทถำพงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร)   กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงนัยนำ  กวนวงค์ ครู โรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร)   กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวขวัญสุดำ  แสงสิงห์ ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร) กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยด ำเนิน  แสนโท นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร) นักกำรภำรโรง 
๖) นำงชวนพิศ  ทะศิลำ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  ๒.๑๐  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๔  คน 

๑) นำยจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงกิตติพร  เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวอรัญญำ  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวณัฐชฎำวรรณ  อรัญมำลำ ครู โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยเปรมชัย  ฐำนะ นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี นักกำรภำรโรง 
๖) นำงนันทิยำ  จันทะเขต ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  ๒.๑๑  สนำมสอบโรงเรียนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง  
จ ำนวนนักเรียน  ๒  คน 

๑) นำยส ำลี  เวียงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยบัณฑิต  รัตนมนตรี ครู โรงเรียนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น   กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยสุรัตน์  โสภำกุล ครู โรงเรียนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น   กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยจิรภัทร  ศรีเมืองไหม ครูธุรกำร โรงเรียนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนอง

ผักแว่น   
กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยบรรจง  สิงห์น้อย นักกำรฯ โรงเรียนทรัพย์ภูพำนค ำปลำหลำยหนองผักแว่น   นักกำรภำรโรง 
๖) นำยศุภรัตน์  ศรีหนองบัว ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  ๒.๑๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๒  คน 

๑) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวรำตรี  พลท้ำว ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยภัทรำนันท์  ชัยอำสำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยคมกริช  ปรุงฆ้อง ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี นักกำรภำรโรง 
๖) นำงวิภำวี  เค้ำมิม ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔๙ 

 

  ๒.๑๓  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๙  คน 
๑) นำยขูรู  เค้ำมิม รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวธัญลักษณ์  วงษำ ครู โรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวเมทินี  ดงเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวบุษยำ  วิเศษ ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยอดุลย์  อรัญมำลำ นักกำรฯ โรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวยุภำพร  พันคะชะ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
     ๒.๑๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง  จ ำนวนนักเรียน  ๕  คน 

๑) นำยวิเศษ  วิเศษสม รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสมพิส  แก้ววงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวเนำวรัตน์  ภูวนำรถ ครู โรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงพิชญำ  จ ำนงกิจ ครู โรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวสุนันทำ  เกิดนอก ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.๒ ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับจริง 
 

๒.กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ ๒ คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ ดังนี้ 



๕๐ 

 

 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง ๒ คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) จ ำนวน ๑ ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ ๒ คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๑ ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ ๒ ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จ ำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๒ ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ ๑๐ นำที นักเรียนคนใดท่ีอ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง ๒ ตอน คนละไม่เกิน ๑๐ นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 



๕๑ 

 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ ๑ บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน ๒ ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จ ำนวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
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๑๐.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนท่ำวังพอง 

       ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยเกรียงไกร  รักษำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสง ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงวลัยลักษณ์  อินนอก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพอง รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง กรรมกำร 
๑.๔ นำยเนียม  ผะกำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย กรรมกำร 
๑.๕ นำยเวชยันต์  อำศนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชัย กรรมกำร 

๑.๖ นำยสุพัท  ผ่องเสียง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ กรรมกำร 

๑.๗ นำยวัชรพงศ์  อดทน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว กรรมกำร 

๑.๘ นำงสุริยำ  ภูบุญลำภ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ กรรมกำร 

๑.๙ นำยธีรัตม์  กันตัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑.๑๐ นำยจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑.๑๑ นำงสำวหทัยชนก  มำตย์แสง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการประจ าสนามสอบ 
 ๒.๑ สนามสอบโรงเรียนน้ าพอง  จ ำนวนห้องสอบ ๕   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๓๐ คน 
๑) นำงวลัยลักษณ์  อินนอก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพอง   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นางสาวสุณีรัตน์  ปิยนันท์ ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวกุลธิดา  บัวอ้น  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางประนอม  ศิลปกรณ์ ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นางสาวสิริวรรณ  ศรีเพียรวงษ์  ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 

๗) นางสาวปุญญิศา  สร้อยโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๓ 

๘) นางส าลี  กระเช้าเงิน  ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๔ 

๙) นางสาวกนกวรรณ  จันทรเสนา  ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๔ 

๑๐) นางประภัสศรี  ปินะกาโน ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๕ 

๑๑) นายธนรัตน์  บุญรุ่ง  ครโูรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๕ 

๑๒) .นางสาวณัฐสุดา  วังคะฮาด ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๖ 

๑๓) นางจินตนา  วิบุญกุล  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๖ 

๑๔) นางสาวดวิษิยา  รัชโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ ำพอง   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๑๕) นำยเดชำ  สิทธิวุฒ ิ นักกำรโรงเรียนน้ ำพอง   นักกำรภำรโรง 
๑๖) นางสาวชนกนาถ  ชื่นมณี  ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๕๓ 

 

 ๒.๒ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังชัย  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๖ คน 

 
 ๒.๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๔ คน 
๑) นำยทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงนันทนำ  พัฒนิบูลย์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวโชติกำ  โพธิ์สัย ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวโชติกำ  โพธิ์สัย ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยเสถียร  ชินอ่อน นักกำรโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงนันทนำ  โพธิ์สัย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        

 ๒.๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๓ คน 
๑) นำยวัชรพงศ์  อดทน รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยอัครพล  ทวีสิทธิ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยภัทรพล  นำรีรักษ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยอัครพล  ทวีสิทธิ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยวุฒิจักร  วะปะแก้ว นักกำรโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถั่ว   นักกำรภำรโรง 
๖) นำยอัครพล  ทวีสิทธ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒.๕ สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดพังเครือ จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๔ คน 
๑) นำยสุพัท  ผ่องเสียง รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยวีรยุทธ  แถวหนองกุง ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงจุฬำลักษณ์  ทนทำน ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๖) นำงสำวพิริยำ  อุรัสยะนันทน์ ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำงประครอง  ทูลธรรม   นักกำรโรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ   นักกำรภำรโรง 
๘) นำงจุฬำลักษณ์  ทนทำน ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  ๒.๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๙ คน 
๑) นำยธีรัตม์  กันตัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวคนึงนิตย์  โคตสี ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงณิชำภัทร  สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยอนุพงษ์  น้อยเพ็ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นางจุฑามาศ โพธิ์สาจันทร ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 

๑) นายเวชยันต์    อาศนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังชัย ประธานสนามสอบ 
๒) นางจีประภา   เพ็งเภา ครูโรงเรียนบ้านวังชัย กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ 
๓) น.ส.นันทิยา   แสนตรี ครูโรงเรียนบ้านวังชัย กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ 
๔) นางรุจิกาญจน์  โชติเนตร ครูโรงเรียนบ้านวังชัย กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายสนาม      วรกา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังชัย นักการภารโรง 
๖) นางพัชรินทร์  โสโท ครูประจ าชั น ป.๑ กรรมการและเลขานุการ 



๕๔ 

 

 ๒.๗ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย จ ำนวนห้องสอบ ๑ ห้อง  จ ำนวนนักเรียน ๖ คน 
๑) นำยเนียม  ผะกำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย  ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำยยุทธศำสตร์  สีหำบง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยวิเชียร  แก้วแก่นคูณ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวอำภัสรำ  ชมดง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยโสภำ  โยธะคง นักกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำโพธิ์ท่ำมะเดื่อน้อย   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงประทุมวรรณ  จันใหญ่ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   
 ๒.๘ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๔ คน 
๑) นำงสุริยำ  ภูบุญลำภ รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวจิรำพร  มำไทย ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวกรรณิกำร์ อินทร์กำวี ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยกฤษดำ  บุตรพรม ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยนพดล  โสภำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเดื่อ   นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวจุฑำรัตน์  ไชยสุทธิ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 ๒.๙ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแสง จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๕ คน 
๑) นำยเกรียงไกร  รักษำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสง   ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวภิรมยำ  สีผำย ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแสง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวณัฎฐกำนต์   ตุษยะเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแสง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยศิริ  ศิริภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแสง   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวเพ็ญนภำ  ดีโว ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง  



๕๕ 

 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 



๕๖ 

 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน ดังนี้ เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 

อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 

 



๕๗ 

 

๑๑.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรำยมูล 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 

๑.๑ นำยสุพรรณ วิรุณพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยประวิทย์ พำลี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยชำญณรงค์  สืบแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง กรรมกำร 
๑.๔ นำยโชคชัย อำษำสนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ กรรมกำร 
๑.๕ นำยนพรัตน์ ปะวะถี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 

๑.๖ นำยประวุฒิ  ศรีเชียงสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเรียง กรรมกำร 

๑.๗ นำยณัฐวุฒิ  ชีกว้ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม กรรมกำร 

๑.๘ นายฐาปกิต  ทาขุลี รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกแสง กรรมกำร 

๑.๙ นำยวันชัย  แทนกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 

ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ใน วันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 ๒.๑  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำเรียง จ ำนวนห้องสอบ  1    ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  10  คน 
๑) นำยประวุฒิ  ศรีเชียงสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเรียง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวสุภำสิน พิมพ์สุ ครูโรงเรียนบ้ำนนำเรียง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยณกรณ์  เรืองยศ ครูโรงเรียนบ้ำนนำเรียง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงพักตร์วิภำ  ภูหัตสวน ครูโรงเรียนบ้ำนนำเรียง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวดำณิชำ  กุลพิรักษ์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนนำเรียง นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสำวชลธิชำ   ศรีสร้อย ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๒  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำคู    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  6  คน 
๑) นำยวันชัย  แทนกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำค ู ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวรัชนีกร ผ่อนธุระนำรี ครูโรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวธัญฬวณัฐ  สีชมภู ครูโรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวธนำภรณ์  นำควัน ครูโรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงจิดำภำ พิลำบุตร นักกำรโรงเรียนบ้ำนนำคู นักกำรภำรโรง 

๖) นำงณัฐรินีย์  ศิลำแยง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
๒.๓  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโสกแสง    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  6 คน 
๑) นายฐาปกิต  ทาขุลี รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกแสง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสุนิดำ ใจสอำด ครูโรงเรียนบ้ำนโสกแสง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวจุฬำลักษณ์ มหำอ ำมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนโสกแสง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำยปริญญำ    นำงทะรำช ครูโรงเรียนบ้ำนโสกแสง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยปริญญำ    นำงทะรำช ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  



๕๘ 

 

 ๒.๔  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  6  คน 
๑) นำยชำญณรงค์  สืบแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงฐำปนีย์ เจริญชนม์ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยปำรมิต วิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวดวงหทัย แสนหนวด ครูโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยอุทัย ทิพยอำสน์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนบึงกลำง นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวสุพรรณี นำมบุญศรี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   
 ๒.๕  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 4 คน   
๑) นำยโชคชัย อำษำสนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสำวสุธำสินี  ศิริส ำรำญ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยกังวำลย์ไพร ชำปู่ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวศริษำ ลีโคตร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำงเบญจพร  โพธิ์วอ นักกำรโรงเรียนหนองหว้ำสุขใจ นักกำรภำรโรง 

๖) นำงรัศมี ทะวำปี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๖  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 5 คน   
๑) นำยณัฐวุฒิ  ชีกว้ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม     ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสุพัดตรำ ชำภูวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม     กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงมณีรัตน์ สมภักดี ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม     กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงสำวหนึ่งนภำ ป้องขวำพล ครูโรงเรียนโคกสง่ำนำงำม     กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำงสำวกมลจันทร์  ค ำหลอด นักกำรโรงเรียนโคกสง่ำนำงำม นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวธนำภรณ์ ดวงจ ำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๗  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง    จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 4 คน   
๑) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง     ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงวิภำดำ   ขำมธำตุ ครูโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง     กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวทัศพร  ทศสิงห์ ครูโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง     กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นำงกรกนก  จุลวัน ครูโรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยโชคอนันต์  แสงเดือน นักกำรโรงเรียนจ ำปำหัวบึง     นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวอนงลักษณ์  แสงกุลัง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
๒.๘  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล     จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  12 คน   
๑) นำยสุพรรณ วิรุณพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล     ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงอธิษฐำน์  สอนมะณี ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวปิยวรรณ   ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวณภำภัช  พันขันตี ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล     กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยอดุลย์  มูลสมบัติ นักกำรโรงเรียนบ้ำนทรำยมูล     นักกำรภำรโรง 
๖) นำงกัลยำ  คำมวุฒิ  ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๕๙ 

 

 ๒.๙  สนำมสอบโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ     จ ำนวนห้องสอบ  1   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 9 คน   
๑) นำยประวิทย์ พำลี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงอนงค์ สวัสดิ์แวงควง ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงรัชดำภรณ์ คุณวันดี ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยนพทศ จันทร์ฝ่ำย ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยอุดม  มองเพชร นักกำรโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสุปัญญำ โสบุญมำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 
 

๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 



๖๐ 

 

- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 



๖๑ 

 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ
ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

๑๒.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย 

       ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยกิตติ  พลนำมอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยวีระวัฒน์ นะที  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยพัฒนำ ธงชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำบอนวิทยำ กรรมกำร 
๑.๔ นำงสรัลชนำ ค ำหลอด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวบึง กรรมกำร 
๑.๕ นำยสฤษฏ์ เฝ้ำทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ กรรมกำร 
๑.๖ นำงสำวจุฑำมำศ ทรวงฤดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำจั่น(ปำสำนะเตนุสรณ์) กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวอรุณ โพธิ์ศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ กรรมกำร 
๑.๘ นำงสำวจุฑำมำศ ทรวงฤดี  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงเย็น กรรมกำร 
๑.๙ นำยจุมพล  สิงห์จรรยำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำขำม กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยสุริยำ ชินแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
๑.๑๑ นำยโพธิ์ทอง ปำสำนะเต รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโนนแดงโคกเล้ำ กรรมกำร 
๑.๑๒ นำงสำวพรนภำ  หลำนวงษ์      รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินลำด กรรมกำร 
๑.๑๓ นำงอำรยำ บุตรพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 

ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการประจ าสนามสอบ 
 ๒.๑  สนามสอบโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์   จ านวนห้องสอบ ๒ ห้อง จ านวนนักเรียน ๒๓ คน 
  

๑) นายกิตติ  พลนามอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ ประธานสนามสอบ 
๒) นางพัชรินทร์ พลนามอินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาววรนุช  ตู้ค า ครูโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวปริศนา นามวงษา ครูโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๕) นางสาวหัสยา  ศรีบุญไชย ครูโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
๖) นางสาวดวงฤดี  ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนสวรรค์ กรรมการบันทึกคะแนน 
๗) นายสมศักดิ์  สุวรรณพงษ์ นักการโรงเรียนบ้ำนเพ้ียฟำนโนนสวรรค์ นักการภารโรง 

๘) นางสาวล าเพย เนื่องมัจฉา ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒.๒  สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) จ านวนห้องสอบ  ๑ ห้อง จ านวนนักเรียน  ๑๔ คน 
๑) นำยวีระวัฒน์ นะที ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนกุดพังทยุ(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงสิริธร  นะที ครูโรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำงสำวสิริยำกร  นะที ครูโรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำยสุเมธินทร์  อำษำสนำ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยเกียรติพงษ์  นำมพลกรัง ครูโรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) นักกำรภำรโรง 
๖) นำงสิริธร  นะที ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๖๓ 

 

 ๒.๓  สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกใหญ่   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๑๕ คน 
  

๑) นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ประธานสนามสอบ 
๒) นางปริยากร  สงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายธนภัทร  ขันนาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวภัทราวดี  พินิจมนตรี ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายผจญ  วงษ์ชารี นักการโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ นักการภารโรง 

๖) นางสุรางคณา  อินทร์จันทร์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านค าจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง จ านวนนักเรียน ๒๐ คน 
  

๑) นางสาวจุฑามาศ  ทรวงฤดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นค ำจั่น(ปำสำนะเตนสุรณ์) ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวธัญญลักษณ์  พลตื อ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำจั่น(ปำสำนะเตนุสรณ์) กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวหฤทัย  เครือน  าค า ครูโรงเรียนบ้ำนค ำจั่น(ปำสำนะเตนุสรณ์) กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางยุวลีย์  มาพระลับ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำจั่น(ปำสำนะเตนุสรณ์) กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายวัชรชัย  ปาสานะเต ครโูรงเรียนบ้ำนค ำจั่น(ปำสำนะเตนุสรณ์) นักการภารโรง 

๖) นางสุภาพร  ปาสานะเต ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๕  สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๕ คน 
  

๑) นายสุริยา ชินแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี้ควง ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาววัชราภรณ์  ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี้ควง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวสมพร  ยุระตา ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี้ควง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางสาววัชราภรณ์  ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี้ควง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญราษฏร์ ครโูรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี้ควง นักการภารโรง 

๖) นางร าไพ  แก้วสมบัติ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๖  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๒ คน 
  

๑) นายโพธิ์ทอง ปาสานะเต รักษำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวรื่นฤดี  มาวัน ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวนิชธวัลย์  ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นายภูมินทร์  บุตรแซง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายส าเริง ปัดค ามี นักการโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ นักการภารโรง 

๖) นางสาวมลุลี  ชลไพร ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 
 



๖๔ 

 

 ๒.๗  สนามสอบโรงเรียนค าบอนวิทยา   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน  ๑๒ คน 
  

๑) นายพัฒนา ธงชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำบอนวิทยำ ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวอังคณา บัวผัน ครูโรงเรียนค ำบอนวิทยำ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวเมมิกา ม่วงทอง ครูโรงเรียนค ำบอนวิทยำ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นายชัชพิสิฐ อะนุภาพ ครูโรงเรียนค ำบอนวิทยำ กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายพัสกร ชอกล า นักการโรงเรียนค ำบอนวิทยำ นักการภารโรง 

๖) นายณัฐวุฒิ แก้วไส ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๘  สนามสอบโรงเรียนบ้านนาขาม   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๙ คน 
  

๑) นายจุมพล  สิงห์จรรยา   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำขำม ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวอัจฉรา  ชัยวงศา   ครูโรงเรียนบ้ำนนำขำม กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวกิรณา  ศรีอาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำขำม กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นายธนากร  ชีกว้าง ครูโรงเรียนบ้ำนนำขำม กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายพอง  แสนกันหา นักการโรงเรียนบ้ำนนำขำม นักการภารโรง 

๖) นางสาวกมลรัตน์  ดีวันวงษ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒.๙  สนามสอบโรงเรียนบ้านหินลาด   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๙ คน 
  

๑) นางสาวพรนภา หลานวงษ์ รักษำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินลำด ประธานสนามสอบ 
๒) นายสุริยา ยุบลไสย ครูโรงเรียนบ้ำนหินลำด กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวประวรรณรัตน์  สีหาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนหินลำด กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางสาวจุฑามาศ ศิลา ครูโรงเรียนบ้ำนหินลำด กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายโอภาส นาธะรัตน์ นักการโรงเรียนบ้ำนหินลำด นักการภารโรง 

๖) นางสาวพรนภา หลานวงษ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๑๐  สนามสอบโรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๔ คน 
  

๑) นางสาวอรุณ  โพธิ์ศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวปารณีย์  ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นายสุบิน  บึงอ้อ ครูโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นายสุบิน  บึงอ้อ ครูโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นางสุนัน พิเภก นักการโรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ นักการภารโรง 

๖) นางสาวยุวมาตย์  ทวิลา ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



๖๕ 

 

 ๒.๑๑  สนามสอบโรงเรียนบ้านดงเย็น   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๔ คน 
  

๑) นางสาวจุฑามาศ  ทรวงฤดี รักษำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงเย็น ประธานสนามสอบ 
๒) นายสมัย  บุญหล้า ครูโรงเรียนบ้ำนดงเย็น กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวขนิษฐา  จันทร์เทา ครูโรงเรียนบ้ำนดงเย็น กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางสาวขนิษฐา  จันทร์เทา ครูโรงเรียนบ้ำนดงเย็น กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายไพรวัลย์  เพียรประดับ นักการโรงเรียนบ้ำนดงเย็น นักการภารโรง 

๖) นางสาวอังศุมาลิน  กงทา ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๑๒  สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวบึง   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๑๒ คน 
  

๑) นางสรัลชนา  ค าหลอด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวบึง ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวพัชรียาภรณ์  จักร์นารายณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวบึง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวรัติกุล  เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวบึง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๔) นางสาวจิรัชญา   ป่านนี  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวบึง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายประดิษฐ์  อินอุ่นโชติ นักการโรงเรียนบ้ำนหัวบึง นักการภารโรง 

๖) นางประกอบจิตร  ประวันตัง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๒.๑๓  สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง   จ านวนห้องสอบ ๑ ห้อง   จ านวนนักเรียน ๑๐ คน 
  

๑) นางอารยา บุตรพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง ประธานสนามสอบ 
๒) นางสาวอรนุช  เข็มโคกกรวด ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นางสาวปวีณา  ค ามูล ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นางสาวมัณฑนา  ศรีตาแสน ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง กรรมการบันทึกคะแนน 
๕) นายเสริมพล  มาศิลป์ นักการโรงเรียนบ้ำนหนองแวง นักการภารโรง 

๖) นางสาวสุดาวัลย์  กันยารัตน์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 



๖๖ 

 

- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 
 
๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 

กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 
ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 



๖๗ 

 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน ดังนี้ เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 

อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
 



๖๘ 

 

๑๓.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนพระธำตุปรำงค์กู่ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยแสงทอง เรืองศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำโรง ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยสุรศักดิ์  คำมวุฒิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยไพบูรณ์ ชำญชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนบัวใหญ่ กรรมกำร 
๑.๔ นำงสำวบุษบง ไทยวังชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑.๕ นำงสำวอรพิน  เพ็งวิชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวดง กรรมกำร 
๑.๖ นำงมยุรำ   แก้วสกุลธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น กรรมกำร 
๑.๗ นำงวิลำสินี  พรรคพิง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก กรรมกำร 
๑.๘ นำงวิรวรรณ์  ค ำพระแย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล กรรมกำร 
๑.๙ นำงจิตรลดำ  โพธิ์ดู่ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น กรรมกำร 
๑.๑๐ นำงสิริกำนต์  ชำญประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงสำวปริษำ  บุญหล้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 

ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 
2. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 2.1  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนส ำโรง  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๔ คน 

๑)  นำยแสงทอง  เรืองศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำโรง   ประธำนสนำมสอบ 
๒)  นำงจีรภำ  ไพค ำนำม ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓)  นำยธนนพพงษ์  เฉลิมศรีกร ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรง   กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวสุวภำพ์  ก้อนมณี ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรง   กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕)  นำยกิตติพัฒน์  สุดสำร นักกำรโรงเรียนบ้ำนส ำโรง   นักกำรภำรโรง 
๖)  นำงสำวสุพรรณี  อุปัชฌำย์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.2  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุราษฎร์ จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑๑ คน 

1) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงนิชำดำ  เมืองพรม ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวณัฐณิชำ  ยลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖) นำงสำวณัฐณิชำ  ยลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยจันทำ ทัศนิยม นักกำรโรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ นักกำรภำรโรง 

๘) นำงกัณฐมณี  ขำมธำตุ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 
 
 
 



๖๙ 

 

    2.3  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล  จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง  จ ำนวนนักเรียน ๔ คน 

1) นำงวิรวรรณ์  ค ำพระแย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวอรัญญำ  ตูมโฮม ครโูรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยธนภัทร  แสนสีลำ ครโูรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖) นำงวัชรำ  แยงค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยอ ำนวย  สีหำจันทร์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล นักกำรภำรโรง 
๘) นำงสำวอรัญญำ  ตูมโฮม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.4  สนำมสอบโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น   จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 19 คน 

1) นำงมยุรำ  แก้วสกุลธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงพิชณัฐ   พรมดี ครูโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงพิมพ์วิภำ  พิมพ์เพ็ง ครูโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖) นำงกัญญำรัตน์   ชำปู่ ครูโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยสุริยำ   ลำดบัวน้อย นักกำรโรงเรียนพระธำตุขำมแก่น นักกำรภำรโรง 

๘) นำยชัยพิทักษ์   แก้วสมบัติ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.5  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหัวดง  จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 10 คน 

1)  นำงสำวอรพิน  เพ็งวิชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวดง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวธัญวรัตน์  แก้วดวง ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3)  นำงสำวชไมพร ขำมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖)  นำยยศธนำ  กรองไตร ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗)  นำยสมัย  โลเด นักกำรโรงเรียนบ้ำนหัวดง นักกำรภำรโรง 

๘)  นำงปรียำภำ  ใยแก้ว ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.6  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๘ คน 

๑) นำยสุรศักดิ์  คำมวุฒิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ ประธำนสนำมสอบ 
๒) นำงวนิดำ  แก้วคงคำ ครูโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๓) นำยวีระพล  ดีโว ครูโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 
๔) นำงสำวกฤษณำ  เนตรนี ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยทองสุข  สังฆพัฒน์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ นักกำรภำรโรง 

๖) นำงหนูเย็น  เพ็งวงษำ ครูประจ ำชั้น ป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 2.7  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น    จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๔ คน 

1) นำงจิตรลดำ  โพธิ์ดู่ รก. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสุภำพร โอ้รำชำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยเจษฎำ จ ำเปีย ครูโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงกนกพร ศรีพุทธำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำยทองหงวย ค ำอินทร์ นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น นักกำรภำรโรง 

๖) นำงจิตรลดำ  โพธิ์ดู่ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 



๗๐ 

 

 2.8  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง   จ ำนวนห้องสอบ ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน ๑ คน 
1) นำงปริษำ  บุญหล้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงอรลภัส ชำยชัย ครูโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวอมรรัตน์ ละออ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงสำวสุพัตรำ ทองอรุณ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำงสำวนันทนำ ปัญญำแก้ว นักกำรโรงเรียนโนนหัวช้ำง นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวพิญช์สินี พระสว่ำง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.๙  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก  จ ำนวนห้องสอบ 1 ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 7 คน 

1) นำงวิลำสินี   พรรคพิง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวสุภำรักษ์   พระโคตร ครูโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำววรรณวิภำ  ใยแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖) นำงสำวลักษณ์มณี  พนำสูรย์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗) นำยสุวิช  สะท้ำนบัว นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเชือก นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสุนันทำ  บุญคง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.1๐  สนำมสอบโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี   จ ำนวนห้องสอบ 1 ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 14 คน 

1)  นำงสิริกำนต์  ชำญประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี ประธำนสนำมสอบ 
2)  นำยจรินทร์  เฉลิมเกียรติภักดี ครูโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3)  นำงสำวชุดำพร  ทองภูบำล ครูโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๖)  นำงแสงดำว  เงินขำว ครูโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๗)  นำยณัฐพร  บัวใหญ่รักษำ นักกำรโรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี นักกำรภำรโรง 

๘)  นำงล ำใย  เฉลิมเกียรติภักดี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง  
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๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
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กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน  

ดังนี้ เวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติ 
กำรทดสอบได้ 

- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน
อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ
ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
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๑๔.สนำมสอบ กลุ่มโรงเรียนม่วงหวำนกุดน้ ำใส 

       1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยสุชำติ  แม้นดินแดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยโจระพันธ์  สำยบัว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยชูศักดิ์  กำงมัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๑.๔ นำยเทพนม  บุระค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนพะยอม กรรมกำร 
๑.๕ นำยสุรศักดิ์  บึงบำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง กรรมกำร 
๑.๖ นำยเสรี  น้อยผำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิกซ์อุปถัมภ์ กรรมกำร 
๑.๗ นำยประยุทธ  ก ำสมุทร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป กรรมกำร 
๑.๘ นำงนภำรัตน์   บุญหนัก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ กรรมกำร 
๑.๙ นำยชลกร  ผำภูมิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วหวำน กรรมกำร 
๑.๑๑ นำยกฤษดำ  ศิริสุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 2.1  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน  จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 10  คน 
1) นำยวัชรพงษ์ กินบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวขนิษฐำ  พิมพ์รำช ครูโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงจันทิวำ  โยธำวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวพรกนก  ติวสร้อย ครูโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยสุนำ  ทิพเนตร นักกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน นักกำรภำรโรง 
6) นำยพิทักษ์สิน  บุตรพันธ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
    2.2  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสระกุด จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 11   คน 
1) นำยชูศักดิ์ กำงมัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระกุด ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงจิรำทิพย์ หิรัญธนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงเทวี วรสำร ครูโรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) น.ส.สุขวรรณ ทิพย์สุบรรณ ครูโรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยชุมพล สีดำเขียว นักกำรโรงเรียนบ้ำนสระกุด นักกำรภำรโรง 
6) นำงโชติกำ เมืองศรี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 2.3  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ จ ำนวนห้องสอบ  1 ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 14  คน 
1) นำงนภำรัตน์  บุญหนัก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสุวิมล เฉลิมชนม์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) น.ส.อัฉจิมำ เกำะสเกตุ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) น.ส.ภำนวุรรณ จันทร์โสม ครูโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยเฉลิมพันธุ์ บุตรจ้อม นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ นักกำรภำรโรง 
6) น.ส.ธนพร โกมำร ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.4  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด จ ำนวนห้องสอบ 1 ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  8  คน 
1) นำยโจระพันธ์ สำยบัว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด ประธำนสนำมสอบ 
2) น.ส.ประทับจิต เหล็กยัง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงธรรศญำ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงวรรณประภำ มำตรำช ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยสมำน หอชัย นักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด นักกำรภำรโรง 
6) นำงเพชรบด วงษ์หนองแวง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.5  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม จ ำนวนห้องสอบ  1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 3 คน 
1) นำยเทพพนม บุระค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม ประธำนสนำมสอบ 
2) น.ส.ภรณ์ทิพย์ สุดสำว ครูโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงเสำวภำ มินำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงเสำวภำ มินำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) น.ส.ภรณ์ทิพย์ สุดสำว นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนพยอม นักกำรภำรโรง 
6) นำงวรรณยุพำ แสนทวีสุข ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.6  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ จ ำนวนห้องสอบ 1 ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  4  คน 
1) นำยชลกร ผำภูมิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยนิคม คนล้ ำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงดวงฤดี พลโคกก่อง ครูโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงเจนตินันท์ สุวรรณมณีจิตร ครูโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำงปภำภัสสร์ อุลหัส นักกำรโรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสดิ์ นักกำรภำรโรง 
6) นำงปภำภัสสร์ อุลหัส ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
2.7  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส  จ ำนวนห้องสอบ 2  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  36   คน 

1) นำยสุชำติ  แม้นดินแดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวลัดดำวรรณ  แสนบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงณิชนันทน์  นำมค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงวิลำวัลย์  สียอด ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
5) นำยวิชำ  แสงต้น ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๒ 
6) นำงสำวเมษำรัตน์  ช่วยจิ๋ว ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส กรรมกำรบันทึกคะแนน 
7) นำงสำวพัชรี  โหว่ภักด ี นักกำรโรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส นักกำรภำรโรง 
8) นำงสำวนนทพร  รังสิโยภำส ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๗๕ 

 

 2.8  สนำมสอบโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 8  คน 
1) นำยเสรี   น้อยผำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงกัญญำภรณ์  มีโคตรกอง ครูโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวกุลจิรำ  พิมพ์พงษ์ ครูโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำยสุวิชำ   ทำยัง ครโูรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยร ำไพ  เจนเชี่ยวชำญ นักกำรโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ นักกำรภำรโรง 
6) นำงสุภพ   แสงทอง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.9  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป จ ำนวนห้องสอบ1ห้อง จ ำนวนนักเรียน3  คน 
1) นำยประยุทธ ก ำสมุทร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหนองบวัน้อยห้วยโจดโนนขำมแป ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยอธิปัตย์ ทักษะวรบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงจิตรเลขำ วรรณกุล ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) น.ส.จรัญญำ พงษ์ปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยนันทวัฒน์ แสนเหวิม นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป นักกำรภำรโรง 
6) นำงพรพรรณ ภิรมย์รำช ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.10  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 8  คน 
1) นำยสุรศักดิ์ บึงบำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยวรพิสิษฐ์ แสนวังสี ครูโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวนิศำรัตน์ สุดใจ ครูโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) นำงสำวนภัสภรณ์ ภิรมย์รำช ครูโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยธันยพงศ์ ไทยเมืองพล ครูโรงเรียนบ้ำนฟำกพอง นักกำรภำรโรง 
6) นำงเวียงฟ้ำ ทำยัง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.11  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง จ ำนวนห้องสอบ 1  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 9 คน  
1) นำยกฤษดำ  ศิริสุทธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงชัชฎำภรณ์ หลำบหนองแสง ครูโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยพัฒน์พงษ์ ปู่คำน ครูโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
4) น.ส.ศรีสุดำ โคบุตร ี ครูโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 
5) นำยวรวุฒ มะสีโย นักกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง นักกำรภำรโรง 
6) น.ส.ณัฎฐณิชำ แก้วสง่ำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  
 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 



๗๖ 

 

 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 
- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

       ๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

(แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้เรียบร้อย 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 

แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
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- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำน ดังนี้ เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียนอ่ำนทีละคน ในห้อง

สอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที (กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง เก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำส่งเข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๕. นักกำรภำรโรง 
 ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
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๑๕.สนำมสอบ  กลุ่มโรงเรียนน้ ำพองสะอำด 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 

๑.๑ นำยประยูร  วังคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยบัญชำ  กุลอัก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงดำรำนำถ  มำตย์เทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมัน กรรมกำร 
๑.๔ นำยสุรพูล  ซ้ำยขวำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำร 
๑.๕ นำงรัชดำ  วงศ์หมั่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น กรรมกำร 

๑.๖ นำยชัชชัย  โชมขุนทด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล กรรมกำร 

๑.๗ นำงจุติรัตน์  นำมแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ กรรมกำร 

๑.๘ นำยอำนนท์  สุดำทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน กรรมกำร 

๑.๙ นำงสำวพุทธรักษ์  พรมพินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำมืด กรรมกำร 

๑.๑๐ นำยสมบุญ  มีมำก รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง กรรมกำร 

๑.๑๑ นำยสุวัฒน์  วงศ์หมั่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  ดูแลกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำและตัดสินใจ 
ในกำรแก้ปัญหำอันจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ในวันที่  ๔  มีนำคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ 
 2.1  สนำมสอบโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  16 คน 
 

1) นำยชัชชัย  โชมขุนทด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงจันทิมำ  ยำมโสภำ ครูโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวขนิษฐำ  ฉันสิมำ ครูโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำงสำวจุฑำมณี  มะฮำด ครูโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล กรรมกำรบันทึกคะแนน 
๕) นำยสมพงษ์  ทองยุทธ นักกำรโรงเรียนน้ ำพองประชำนุกูล นักกำรภำรโรง 

๖) นำยภูบดินทร์  จีวงษ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.2  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง  จ ำนวนห้องสอบ  ๑ ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  ๑๓  คน 
 

1) นำยประยูร  วังคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงนลินี   ทิตำวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวพิมพ์ผกำ สุดำทิพย์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงสำวศิริรัตน์  งำมเสน่ห์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำยชำญชัย  ค ำกุณำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสุรำงค์   วังคำม ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 2.3  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  2  คน 
 

1) นำงสำวมนัสวี  วงศ์กำฬสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยบ ำรุงลักษณ์  น้อยบัง ครูโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๓) นำงสำวจิรำวรรณ  โคตรชุม ครูโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ ๑ 

๗) นำงสำววำริสำ   โพธิ์น้อย นักกำรโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ นักกำรภำรโรง 

๘) นำงสำวนุสบำ  อำรีย์เอื้อ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.4  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 20  คน 
  

1) นำยสุรพูล  ซ้ำยขวำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวปภัทร์  แก้วแสนชัย ครูโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำวสำวสุภรัตน์  ศักดิ์ดำ ครูโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำวสำวจิระนุช  ฉัตรแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยวิไล  บ ำรุงบ้ำนทุ่ม นักกำรโรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวจุฑำทิพย์  แสงจันทร์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.5  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำบง  จ ำนวนห้องสอบ  ๒  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  42  คน 
  

1) นำยสุวัฒน์  วงศ์หมั่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงอุไรวรรณ   ชำญกัน ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงชลดำ  เรืองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำยโชติพงษ์  ด่ำนเก่ำ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
5) นำงสำวอรัญชญำ  เนื่องภักดี ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 2 
๖) นำงสำวศุภมำศ  จันทร์ฝ่ำย ครูโรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๗) นำยสมภำร  บิดำ นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบง นักกำรภำรโรง 

๘) นำงดรุณี  ตำตะมิ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙) นำงสำวรัชนี  แก้วมุง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.6  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดงมัน จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  2  คน 
  

1) นำงดำรำนำถ  มำตย์เทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมัน ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวจำรุวรรณ  พลตรี ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยมนตรี  ศรีทะลับ ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำงสำวธัญญำรัตน์  ไมคำมิ   ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำยมนตรี  ศรีทะลับ ปฏิบัติหน้ำที่แทนนักกำรโรงเรียนบ้ำนดงมัน คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 

๖) ส.ต.ต.จักรกฤษ  นำมแสงผำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 2.7  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน 2 คน 
  

1) นำยสมบุญ  มีมำก รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวเกศรินทร์  สะตะ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวศศิมำพร  สุริวงค ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 



๘๐ 

 

4) นำงสำวเกศรินทร์  สะตะ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำยสมบุญ  มีมำก ปฏิบัติหน้ำที่แทนนักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 

๖) นำงศุภวรรณ  เวียงวงษ์ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 2.8  สนำมสอบโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  9  คน 
  

1) นำยบัญชำ  กุลอัก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยวัชรพล  ศิริส ำรำญ ครูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงรัชนีกร  สุวรรณโสภำ ครูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำงกนกวรรณ  จันทร์บำง ครูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยประสิทธิ์  ปองไป นักกำรโรงเรียนโคกสูงกุดน้ ำใส นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวขนิษฐำ  อันทะปัญญำ ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.9  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำจ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง  จ ำนวนนักเรียน 13  คน 
  

1) นำงจุติรัตน์  นำมแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงประภำพรรณ  น้อยนรินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำววำรุณี  แสนแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 

4) นำยสัญชัย  แซ่ลี้ ครูโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ กรรมกำรบันทึกคะแนน 

5) นำยณัฐพงษ์  ศรีวงษ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนนักกำรโรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 

๖) นำงสำวสุพัฒตำ  พิมพ์ทรำยมูล ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.10  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  10  คน 
  

1) นำยอำนนท์  สุดำทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวสุดำรัตน์  ชุมแวงวำปี ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำยสุรสิทธิ์  สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำงนงนุช  บุษรำคัม ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยค ำพอง  แนวน้ ำพอง นักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน นักกำรภำรโรง 

๖) นำงแจ่มกมล  อ่อนตำแสง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.11  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  13  คน 
  

1) นำงรัชดำ  วงศ์หมั่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น ประธำนสนำมสอบ 
2) นำงสำวสุภำทร  โชมขุนทด ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
3) นำงสำวธัณย์นิชำ  เวียนภีระภัทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำงสำวฐิติมำกำนต์  ภูพันหงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำงสำวจุฬำลักษณ์  พินิจมนตรี ปฏิบัติหน้ำที่แทนนักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 

๖) นำงสำวณัฐธิดำวรรณ   ทิพฤๅตรี ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2.12  สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค ำมืด  จ ำนวนห้องสอบ  ๑  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  3  คน 
  

1) นำงพุทธรักษ์  สุดำทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำมืด ประธำนสนำมสอบ 
2) นำยวรพงศ์  สุขส ำรำญ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำมืด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
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3) นำยศรำยุทธ  นำมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนค ำมืด กรรมกำรคุมสอบห้องสอบที่ 1 
๔) นำงสำวอำรยำ  แก้วบัณดิด ครูโรงเรียนบ้ำนค ำมืด กรรมกำรบันทึกคะแนน 

๕) นำยสินำถ  สิทธิวุฒิ นักกำรโรงเรียนบ้ำนค ำมืด นักกำรภำรโรง 

๖) นำงสำวนภัสนันท์  สีหำบง ครูประจ ำชั้นป.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  

 ๑. ประธำนสนำมสอบ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดสอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
 ๑.๒ เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ 

๑.๓ รับแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร ระหว่ำงศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 ๑.๔ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส 
 ๑.๕ ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 
กรรมกำรคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NT Access 
 ๑.๖ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้น ำส่งเอกสำรประกอบกำรสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง(แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

       ๒. กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำ 

ตำมควำมเหมะสม อำจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ๒.๒ ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภำยในห้องสอบและ
บริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๓ รับแบบทดสอบจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

- กรรมกำรคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำมค ำชี้แจงในแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- กรรมกำรเก็บแบบทดสอบหลังจำกหมดเวลำ 
- กรรมกำรคุมสอบท้ัง 2 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
- กรรมกำรคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 
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- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จ ำนวน 1 ชุด 
แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องเก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๔.๒ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบกำรอ่ำนออกเสียง คือ กรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม ซึ่งกรรมกำรคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 

- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) โดย
ตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้ำสอบ 

- พูดคุยทักทำยกับนักเรียนอย่ำงเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือควำมกดดัน 
- สรุปคะแนนจำกแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมกำรคนที่ 2 ด ำเนนิกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลำยมือชื่อกรรมกำรคุม

สอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องเก็บไว้ที่สนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมกำรคุมสอบอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรอ่ำนดังนี้เวลำที่ใช้ใน

กำรทดสอบ 10 นำที นักเรียนคนใดที่อ่ำนได้ครบถ้วนเสร็จก่อนเวลำ ก็สำมำรถยุติกำรทดสอบได้ 
- ให้นักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้นักเรียน 

อ่ำนทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพำะ 
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่ำนออกเสียงให้กรรมกำรท ำเครื่องหมำย  ในช่องของค ำที่นักเรียน

อ่ำนออกเสียงถูกต้อง และท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำที่นักเรียนอ่ำนออกเสียงผิด 
- ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงทั้ง 2ตอน คนละไม่เกิน 10 นำที ถ้ำนักเรียนอ่ำนยังไม่เสร็จ

ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที(กรณีนักเรียนอ่ำนไม่ได้ กรรมกำรคุมสอบสำมำรถบอกให้นักเรียนข้ำมไปอ่ำนค ำต่อไปก่อน 
แล้วสำมำรถย้อนกลับมำอ่ำนค ำเดิมได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมกำรที่ประเมินแล้ว ให้กรรมกำรคนที่ 1 บันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ด ำเนินกำรสอบอ่ำนออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมกำรคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธำนสนำมสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบกำรบันทึกคะแนนร่วมกับประธำนสนำมสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนำมสอบท ำส ำเนำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

จ ำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมกำรคุมสอบลงลำยชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องเก็บไว้ที่สนำมสอบ 
 ๒.๕ รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตเกิดขึ้น และห้ำม
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
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 ๒.๖ รักษำควำมลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ำยรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
 

๓. กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 ๓.๑ น ำแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์
โหลดมำจำกระบบ NT Access 
 ๓.๒ น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่งโดยให้กรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำส่ง
เข้ำระบบ 
 ๓.๓ น ำเข้ำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 
 

๔.นักกำรภำรโรง 
                            ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 ๔.๓ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 
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