
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่   67 / 2561 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนนิงำนรับนักเรียนศึกษำต่อโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รยีน (Gifted) รอบ 2 ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดสอบวัดความรู้  Gifted (พัฒนาศักยภาพผู้ เรียน)                  

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันเสำร์ท่ี 3 และวันอำทติย์ที่ 4 พฤศจิกำยน  2561 

  เพื่อให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้    

1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามนโยบาย                

และแนวปฏิบั ติ การสอบคัด เลือก  ตลอดจนติดตามการปฏิบั ติ ง านของคณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บการ                                 

แต่งตั้งให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 1.1 มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา    ประธาน 

 1.2  มาสเตอร์บุญเทง่  เถระ    กรรมการ 

 1.3  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม    กรรมการ  

 1.4  ครูศศิธร  ค าวินิจ    กรรมการ 

 1.5  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน    กรรมการ 

 1.6  ครูดวงมณ ี  ค าป่าแลว   กรรมการ 

 1.7  มาสเตอร์พรีพงษ ์  บัวเหลือง   กรรมการ 

 1.8   มาสเตอร์รังสรรค์  พรพัฒนา   กรรมการ 

 1.9  ครูศศิธร  ตันด ุ    กรรมการ 

 1.10 ครูพรรณวิไล  สุรยิะโจง   กรรมการ 

 1.11 ครูกมลวรรณ  ทะนัน    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน มีหน้าที่ ก าหนดห้องสอบผังที่นั่งในห้องสอบ 

ติดบัตรประจ าตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ ติดตัวอย่างการ

กรอกเลขประจ าตัวสอบในห้องสอบ  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เป็นห้องสอบข้อเขียน ประสานกับงานอาคารสถานที่ฯ 

เก่ียวกับการจัดห้อง ติดประกาศเพื่อแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอบให้ผูป้กครองและนักเรยีนทราบ ประกอบด้วย 

 2.1  มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   กรรมการ 

3. คณะกรรมกำรท ำส ำเนำข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบปรนัย 

สอบสัมภำษณ์ และแจ้งผลกำรสอบ มีหน้าที่ อัดส าเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจ านวนผู้เข้า

สอบแต่ละห้อง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับใช้

ลงทะเบียนผู้เข้าสอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ–ส่งคนืข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย  

 3.1  มาสเตอร์พรีพงษ์  บัวเหลือง  ประธาน 
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 3.2  ครูปาณัฐรลิ คุณค าจัน  กรรมการ 

 3.3  มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง   กรรมการ 

 3.4  มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง  กรรมการ 

 3.5  มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา (แจง้ผลสอบทางเวบ็ไซต์) กรรมการ 

 กรรมกำรตรวจข้อสอบ 

 3.6 ครูนงลักษณ์ แอมบอส  

 3.7 ครูนิตยา บุญตัน 

 3.8  ครูจันทรจ์ิรา ชัยอินทรอีาจ 

 3.9  มาสเตอร์จรัญ แสงอาทติย ์

 3.10 ครูณภัทร บันฑิตคุณานนต ์

 3.11  มาสเตอร์กติติศักดิ ์ จันกัน 

 3.12 ครูชฎาพร สมนาม 

 3.13 มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา 

 3.14 ครูณัฐฏาภา นิมิตรด ี

 3.15 ครูณุภาวรรณ จันทรพ์รหม 

 3.16 ครูฐิติกานต ์ อนุสุเรนท ์

4. คณะกรรมกำรกองกลำง มีหน้าที่ จัดระบบควบคุมข้อสอบ แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ 

ตรวจเช็คจ านวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ

สิน้เปลืองในการใช้งาน  ประกอบด้วย  

 ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ (ส ำหรับสอบ Gifted ระดับชั้น ม.4) 

 4.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ประธาน 

 4.2 ครูจิตทิวา  หมื่นแสน กรรมการ 

แนวปฏบิัติของคณะกรรมกำรกลำง 

1. ประธาน/รองประธานกองกลาง เซ็นชื่อรับข้อสอบจากงานวัดผล  พร้อมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องของ

ข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ 

2. น าข้อสอบส่งให้กรรมการคุมสอบตามห้องสอบและให้กรรมการคุมสอบเซ็นชื่อรับ-ส่งข้อสอบใน ใบปะหน้า

ซองข้อสอบทุกวิชา 

3. เดินดูความเรียบร้อยในการแจกข้อสอบของกรรมการคุมสอบจนกว่านักเรียนจะได้รับข้อสอบครบทุกคน

และเริ่มท าข้อสอบ 

4. รับขอ้สอบจากกรรมการคุมสอบ ตรวจทานความถูกต้องในการเรียงล าดับ / การนับจ านวนกระดาษค าตอบ 

การเขยีน / การระบายเลขประจ าตัว การระบายค าตอบ การลงชื่อก ากับกระดาษค าตอบของกรรมการคุมสอบ กรณี

ข้อสอบปรนัยไม่ต้องแทรกกระดำษค ำตอบ  กรณีข้อสอบอัตนัยให้แทรกกระดำษค ำตอบ กรรมการกลางลงชื่อ

ก ากับในใบปะหน้ากระดาษค าตอบหลังจากตรวจทานแล้วและบรรจุกระดาษค าตอบลงในซองพลาสติกให้เรยีบรอ้ย   
 

5. ส่งกระดาษค าตอบที่บรรจุในซองพลาสติกโดยรวมกระดาษค าตอบแต่ละห้องพร้อมแบบลงชื่อนักเรียน              

เข้าสอบทุกวิชาแล้วส่งให้งานวัดผลหลังจากสอบเสร็จแต่ละวิชา 
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรสอบข้อเขียน  มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟัง แนวปฏิบัติต่างๆ                 

ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประชาชนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต   โปร่งใส 

และยุติธรรม ประกอบด้วย 

Gifted ระดับชั้น ม.4 

5.1  มาสเตอร์สมชาย       นิพาพันธ ์   กรรมการ 

5.2  มาสเตอร์ญาณิน       ศิรไิพศาลประเสรฐิ  กรรมการ 

หมำยเหตุ : ประกาศรายช ่ือผู ้มาคุมสอบ แยกเป็นรอบ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไปวันสอบข้อเขียน มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น แกไ้ข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน  บริการเอกสารแจ้งความจ านงบริจาค ตอบข้อซักถาม

ผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวัน                                 

แก่คณะกรรมการด าเนินงานดูแล เปิด-ปิด ห้องประชุม ระบบแสงและเสียงของแต่ละห้องประชุม ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

 6.1  ครูดาริษา แสงสนิธุ ์ ประธาน 

 6.2  ครูฤทัยวรรณ          พิบูลย ์         กรรมการ (ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ) 

 6.3  มาสเตอร์สุพจน ์        เทียมยศ  กรรมการ (ดูแลระบบแสง เสยีง) 

 6.4  ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง สถานที่สอบ

ข้อเขียน และสถานที่รับมอบตัวนักเรยีน ประกอบด้วย 

7.1  มาสเตอร์อานนท ์ อินนันท ์ ประธาน 

7.2  ครูเดือนเพ็ญ      ตากันทะ กรรมการ 

7.3  นักการ / ภารโรง    กรรมการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร และของว่ำง มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการ                          

ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันรับมอบตัวนักเรยีน ให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย  

8.1 ครูชนกกร  ไชยวงศ์ค า ประธาน 

9. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครู มีหน้าที่  ออกแบบเคร่ืองมือประเมิน ประสิทธิภาพการ

ท างานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการรับสมัคร การประช ุมผู้ปกครอง               

การสอบคัดเลือก การแจง้ผลการสอบ การรับมอบตัว การรับช ุดนักเรยีนและอ ุปกรณก์ารเรียน  ประกอบด้วย 

9.1  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ ์   กรรมการ 
 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม และด าเนินการ               

ทุกขัน้ตอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงคข์องโรงเรยีนฯ ที่วางไว้ทุกประการ 
  

สั่ง  ณ  วันที ่ 29  ตลุาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

                                (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 
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หมำยเหต ุ: 

1. การประกาศรายชื่อน ักเร ียนที่ม ีส ิทธิ์สอบและแจ ้งสถานที่สอบ จะต ิดบอร ์ดบร ิเวณลานหัตถาพิภพและแจ้ง

ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

2. การประกาศรายช ่ือนักเรยีนที่ผา่นการสอบค ัดเล ือก แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

3. กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ท าหนังสือแจ้งการลาต่อผู้อ านวยการ 

ทราบล่วงหน้า 

4. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้อ านวยการ รับทราบ

ล่วงหน้า หรอืขาด ลา ด ้วยเหตุผลที่ไม ่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลตอ่การประเมินการท างาน ในปีการศึกษา 2561 

5. การแต่งกาย  

  5.1 วนัเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน  2561  สวมเสือ้ Sports day (สีน้ าเงนิ) ปีการศึกษา 2561 กางเกงสีด าทรงส ุภาพ 

  5.2 วันอาทิตย์ที ่4 พฤศจิกายน  2561 สวมเสือ้ Sports day (สีขาว) ปีการศึกษา 2561 กางเกงสีด าทรงส ุภาพ 

6. วันสอบคัดเลือก ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกนิเวลา 08.00 น. 


