คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ ๑๒๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับสนามสอบ
..........................................................................................................................
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน ในวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคานวณ
(Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ตามเป้ า หมายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) และมี ข้ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรี ย น
เป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
มีกระบวนการประเมิน ที่น่ าเชื่อถือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕8
ระดับสนามสอบ ดังรายชื่อในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่
๑. วางแผนการดาเนินการจัดสอบระดับโรงเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๒. เสนอรายชื่อกรรมการไปให้เครือข่ายเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ
๓. รับบัญชีรายชื่อนักเรียนจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ ก่อนถึงวันสอบเพื่อนาไปติดหน้าห้องสอบและ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
๔. จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบก่อนวันสอบหรือช่วงเช้าก่อนจัดสอบร่วมกับกรรมการกลาง
๕. รับกล่องแบบทดสอบ กระดาษคาตอบจากกรรมการรับ - ส่ง ตรวจสอบจานวนและความ
เรียบร้อย นาไปจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัย ก่อนมอบให้กรรมการคุมสอบ นาไปใช้ในการสอบ ตามตารางสอบ
๖. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคู่มือการจัดสอบ ฯ ให้มี
ความโปร่งใสและยุติธรรม
กรรมการกลาง มีหน้าที่
๑. จัดสนามสอบ ห้องสอบ ให้เหมาะสม ตามเกณฑ์กาหนด
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบหรือช่วงเช้าก่อนจัดสอบร่วมกับ
หัวหน้าสนามสอบ
๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสาร ให้กรรมการคุมสอบ ตามตารางสอบ
๔. หลังจากเสร็จสิ้นการสอบรับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสาร ตรวจความเรียบร้อยและนับจานวน
ให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้กรรมการรับ – ส่งเพื่อนาส่ง ตามจุดนัดหมายต่อไป
/คณะกรรมการ...

-2คณะกรรมการกากับห้องสอบ มีหน้าที่
๑. ให้ไปรายงานตัวเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกากับห้องสอบ ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบ จัดที่นั่งสอบตามจานวนผู้เข้าสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบนั่งห่างกัน
พอสมควร
๓. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากกรรมการกลางระดับสนามสอบ
ตรวจสภาพความเรียบร้อยของซองบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
๔. ด าเนิ น การสอบตามแนวด าเนิ น การและตารางสอบก าหนด รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับห้องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
๕. ตรวจให้คะแนนข้อสอบในส่วนที่เป็นอัตนัย ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดและบันทึกคะแนน
(ระบายทึบ)ลงในกระดาษคาตอบ ( ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยเท่านั้น )
๖. หลั งจากเสร็จ สิ้ น การสอบในแต่ล ะวิช า ตรวจสอบการลงรหั ส ต่าง ๆ ในกระดาษคาตอบของ
นักเรียนแต่ละคนให้ถูกต้องเรียบร้อย นับจานวนกระดาษคาตอบให้ครบก่อนบรรจุใส่ซอง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ด้านหน้าซอง ส่งมอบ ให้คณะกรรมการกลางระดับโรงเรียน
ให้ คณะกรรมการที่ได้รั บ แต่ งตั้ง ตามคาสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลั งเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้การผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโกวิท เพลินจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ 12๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เครือข่ายสถานศึกษา.............................................
๑. สนามสอบโรงเรียน..............................................
หัวหน้าสนามสอบ............................................................................(ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ)
กรรมการกลาง.................................................................................(ครูวิชาการ/ครูรับผิดชอบงานวัดผล)
กรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ ๑ ประกอบด้วย
๑ ................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
๒. .................................................................................. (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
ห้องสอบที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
๒.................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
๒. สนามสอบโรงเรียน..............................................
หัวหน้าสนามสอบ............................................................................(ผู้บริหารโรงเรียน)
กรรมการกลาง.................................................................................(ครูวิชาการ/ครูรับผิดชอบงานวัดผล)
กรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ ๑ ประกอบด้วย
๑ ................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
๒. .................................................................................. (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
ห้องสอบที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
๒.................................................................................... (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง)
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