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ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                        ที ่ ๓๘๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

             ตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการได้ประชุมเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน         
และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือเป็นคลังข้อสอบส าหรับวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนากระบวน     
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนให้ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียน         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  
 

                                             คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปลื้ม  ปรีชา 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าที่  วางแผนด าเนินการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 
นางสาวสมาพร  สมสืบ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ 
 

คร ูช านาญการพิเศษ 
คร ู
คร ูช านาญการพิเศษ 
คร ูช านาญการ 
คร ูช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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                         หน้าที่  ๑. ประชุมครูเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
               และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้     ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

           ๒. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการจัดท าคลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 
 

 คณะกรรมการจัดท าคลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
                                       

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์                         
นายปราณ์รณ  กาญจนากร                

คร ู 
คร ู 
คร ู 
คร ู 
คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร  
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี                                               
นางสาวสุรีย์  ทนคง 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น   
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   
นางสาวภริตา  โอชารส 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย   
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย                                                        

คร ู 
คร ูช านาญการ 
คร ู 
คร ู 
คร ู
คร ู 
คร ู 
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางจิดาภา  จูหว้า 
นางจิตร์สมา  สมงาม                            
นางสุดาพร  ยิ้มสิน                              
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                    
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง                                 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์                         
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                      
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี                            

คร ูช านาญการ 
คร ูช านาญการ 
คร ูช านาญการ 
คร ู 
คร ู
คร ู 
คร ู 
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  ๑.  ประชุมวางแผนและด าเนินการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ   
              กลุ่มสาระการเรียนรู้    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของในแต่ละกลุ่ม 
              สาระการเรียนรู้ 
         ๒.  สรุปและรวบรวมแล้วน าส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓        

         ให้กรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

                       สั่ง   ณ   วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                                                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
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ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้          

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑๕ ก.ย. ๖๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้     ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานวัดผล ประเมินผล 
และทะเบียนนักเรียน  
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

๑๘ ก.ย. ๖๓  ประชุมวางแผนและด าเนินการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบปลายปีแนวทาง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ 

๒๑ – ๒๓ ก.ย. ๖๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพ่ือวางแผนและ
ด าเนินการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

๒๑ ก.ย. – ๑๓ ต.ค. 
๖๓ 

ครูจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทีค่ณะกรรมการจัดท า
คลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนฯ 

ครูประจ าวิชา และ
คณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบปลายปีแนวทาง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ 

๑๔ ต.ค. ๖๓ ครูส่งข้อสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่
คณะกรรมการจัดท าคลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ 

คณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบปลายปีแนวทาง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ 

๑๕ ต.ค. ๖๓ คณะกรรมการจัดท าคลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ ส่งข้อสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่งานวัดผล ประเมินผล และทะเบียนนักเรียน 

คณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบปลายปีแนวทาง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนฯ 

 

 
 
          


