
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี   73   /   2558 

เร่ือง   แต่งต้ังกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  
ประจ ำภำคเรียนที่  1   ปีกำรศึกษำ 2558 

…………………………………………………………………………………… 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจากหนังสือ  
เอกสาร และส่ือต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรี และประยุกต์ใช้ แล้วน ามาคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระท่ีอ่าน น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และ
ถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จึงก าหนดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่  21  กรกฎำคม  2558  
 เพื่อให้การด าเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ              
การวัดผลและประเมินผล    โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงขอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
     1.   นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
     2.   นางธัญรัศมิ ์  ตรีนพรัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
     3.   นายสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
     4.   นายวันชัย  ทัศนิยม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
มีหน้ำที่ 

อ านวยความสะดวกในการวัดผลและประเมินผลและให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการวัดผลและ
ประเมินผล   

2.  คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผล 
     1.   นางสาวมุกดา  ลอนใหม่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
     2.   นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
     3.   นางชญาณ์นันท์  พิพัชรพรสกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
     4.   นางมาลี   กุศลส่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
     5.   ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
     6.   นายสันต์  คาวีรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ี กรรมการ 
     7.   นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล  กรรมการ 
     8.   นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
     9.   นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา กรรมการ 
     10.  นางสาวไพลิน  บุตรลพ  เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล    กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

ดูแลควบคุมให้การวัดผลและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของการวัดผลและประเมินผล 
 



3.  คณะกรรมกำรกลำง 
     1. นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์      ประธานกรรมการ 
     2. นายศราวุธ  บุญส่ง       กรรมการ 
     3. นางสาววรรณนิภา  พระภักด ี      กรรมการ 
     4. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์      กรรมการ 
     5. นางสาวนิธิยา  ทับเปล่ียน      กรรมการ 
     6. ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย       กรรมการ 
     7.  นายทศพร  ธรรมประทีป      กรรมการ 
มีหน้ำที่  

1. รับข้อสอบจากส่วนกลางเพื่อน าไปแจกให้กรรมการคุมสอบแต่ละห้อง 
2. รับข้อสอบจากกรรมการคุมสอบแต่ละห้องน ามาส่งส่วนกลาง 
3. แยกข้อสอบและบรรจุใส่กล่อง 

 
    4.  คณะกรรมกำรคุมสอบ 
ท่ี รำยชื่อ - สกุล 21 ก.ค. 58 
1 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข ม.1/1 
2 นายประพันธ ์ ขันสุวรรณ ม.1/1 
3 นางสมรวม    สังข์ทอง ม.1/2 
4 นางสาวจุฑารัตน์ เยือกเย็น (ฝึกสอน) ม.1/2 
5 นายจามร จิตรบุญมา ม.1/3 
6 นางสาวพรรวด ี หวังผล ม.1/3 
7 นายศราวุธ บุญส่ง ม.1/4 
8 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์ ม.1/4 
9 นางอ าไพ เมืองปล้ืม ม.2/1 
10 นางสาววรรณนิภา พระภักด ี ม.2/1 
11 นางเพ็ญน ี เหมะ ม.2/2 
12 นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย ม.2/2 
13 นางปัญจรัตน ์ ศิลาค า ม.2/3 
14 นายเอกนรินทร ์ เผือกผ่อง ม.2/3 
15 นางสาวสินี สุวรรณเมศ ม.3/1 
16 นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์ ม.3/1 
17 นายสันต์ คาวีรัตน์ ม.3/2 
18 นางสาวจารุวรรณ นุริกมนต์  (ฝึกสอน) ม.3/2 
19 นางพิมพ์ผกากรอง  ถิรเกียรติคุณ ม.3/3 
20 นางสาวปิยภรณ์ หงส์ค ามี  (ฝึกสอน) ม.3/3 
21 นายยอดยิ่ง ทองรอด ม.3/4 
22 นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน ์ ม.3/4 
23 นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี ม.4/1 
24 นางณัฐธยาน์ สิขเรศ ม.4/1 
25 นางสุรัตนาวี แสงศิลา ม.5 



 
 
 
 
 
 

 
มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามตารางสอบและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบ 
2. ก ากับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลอย่างเคร่งครัด 
3. รวบรวมเอกสารข้อสอบและเรียงล าดับกระดาษค าตอบมอบให้กรรมการกลางเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
5.  คณะกรรมกำรโรเนียว / นับ / บรรจุแบบทดสอบ 

 1.  นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอุษา  เขียวงาม รับผิดชอบข้อสอบ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3.  นางอุสุมา  รุ้งศร ี  รับผิดชอบข้อสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 4.  นางสาวกาญจนา พระภักด ี รับผิดชอบข้อสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

5.  นางสาวไพลิน บุตรลพ  รับผิดชอบข้อสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 
มีหน้ำที่ 
  1.  โรเนียวข้อสอบตามสายช้ันท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 13  กรกฎำคม  2558 
  2.  นับข้อสอบและบรรจุข้อสอบลงซองให้เรียบร้อย ภายในวันที่  17  กรกฎำคม  2558 

 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

และเป็นผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ   อย่าให้เกิดผลเสียหาย   ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติงานให้แจ้งฝ่าย 
บริหารทราบทันที 
 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี   8   กรกฎาคม   2558 
 
 
 

         ลงช่ือ  
                           ( นายอิทธิพัทธ์    ธีระวรรณสาร ) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 

26 นายทศพร ธรรมประทีป ม.5 
27 นายชยพล แปลงไล ม.5 
28 นางสาวมุกดา ลอนใหม่ ม.6 
29 นางสาววลัยพร มสิุกมาศ ม.6 
    


