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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ครั้งที่ 5/2563 
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
ผู้มาประชุม 
1. นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานการประชุม 
2. นายมาโนช  ครอบครอง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสมปอง  พรามเอก   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นางสาวอภันตรี  ฉลอง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นายวรพจน์  กรณวงศ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นายสายัณห์  ศรีขวัญ   11. นางสัจจา  ช่างต่อ  
12. นางกุลธิดา  ถินกลั่น    13. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม    
14. นางสาวสุปรียา  อินองการ   15. นายชัยพัฒน์  ราญรอน    
16. นางสาวลลิตา  รสธรรม   17. นายวิศรุต  เลขการ     
18. นายอุเทน  บำรุงนา    19. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์    
20. นางนิตยา  อภิญ    21. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา    
22. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง   23. นางชนิดา  รื่นรมย์     
24. นางสาวกสุุมา   จันทร์แก้ว   25. นางสาวจิรนันท์   ชั้นชาติ    
26. นางสาวนันทพร  บุญประถม   27. นายนัฐพล  บุญสละ  
28. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   29. นางสาวรัตติยา  จันทคาม    
30. นายสุรเดช  สอนภักดิ ์   31. นางดวงกมล  พรพลานามยั    
32. นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์   33. นางสายชล  ต่ายนิล     
34. นางวิลาสินี  อุดแก้ว            35. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ    
36. นางจุฑา  ทองหล่อ    37. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน    
38. นางสาวจารวุรรณ   จันทมัตตุการ  39. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ    
40. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์   41. นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ   
42. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   43. นายคมกริช  ซ้อนบุญ    
44. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว   45. นายนคร  สร้อยสน     
46. นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ   47. นางมัทนา  ครอบครอง    
48. นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ    49. นางสาวอรพินทร์  มีกุญชร    
50. นางสาวนันท์ชรยี์  ลี้ไพโรจน์กุล  51. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน    
52. นายนิกร  คงอินทร ์    53. นางจุฑารัตน์  เกิดทอง    
54. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์   55. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม    
56. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย   57. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์    
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58. นางปฏิมา  บุญล้อม    59. นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์    
60. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง   61. นางอรวรรณ  นธีนาม    
62. นายเอนก  จิณารักษ์    63. นายรัชพล  เที่ยงด ี     
64. นางสาวนิตติกา  ศิริยา   65. นายภาณวุิชญ์  สว่างไสว    
66. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ  67. นางศศธร  ทองจันทร ์    
68. นางชบา  เมืองคำ    69. นายศิริพงศ์   เงินบุคคล    
70. นางสาวเพลินจติร  นาบุญ   71. นางสาวกิง่กาญจนา  สุวรรณโชติ   
72. นายคำนวน  วงศจ์นัทร์   73. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม    
74. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา   75. นายธนิต  มัชฌิมา     
76. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง   77. นางฉัตรกมล  ศิริคช     
78. นายโอฬาร  พาชื่น    79. นายสรายุทธ  อนิทะศร ี
80. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ   81. นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส    
82. นางสาวณชิาดา  ปัญจวีณิน   83. นางสาวสราลี  งามด ี    
84. นายชลิต  เสนาะสันต์   85. นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ    
86. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี   87. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศร ี    
88. นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร   89. นางสาวชนาธิป  เดชศรี    
90. นางสาวเมธินี  พัดทอง   91. นางศริัญญา  วงษ์ซ้ิม     
92. นายวชิรวิชญ์  แสนธิ    93. นางสาววรรวิภา  สวัสดีมงคล    
  
เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤษฎา นาหมื่น    ลาป่วย 
2. นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร   ลาป่วย 
3. นางสาวสุพชิญา  ธนะคำมา   ไปราชการ 
4. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   ลาป่วย 
5. Miss Peng Xiau Yuan   กลับประเทศจีน 
6. Miss Liu Jian Qiao    กลับประเทศจีน 
7. Ms.Varsha Tryambak Borse    
8. Mr.Jayesh Kumar Chhari 
9. Miss Loura May Cruz 
10. Miss Nolyn Grace E.Luciano 
11. Miss Aloha Veibe M.Febian 
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ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 ประชุมคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบและกำกับห้องสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563  

แนวปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

             และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 
หน่วยสอบที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สนามสอบ 

  2. ควบคุมการลงเวลามา – กลับ ของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้มาปฏิบัติ
หน้าที่ตามเวลาที่กำหนด ณ สนามสอบ 
  3. ตรวจรับข้อสอบ กระดาษคำตอบ จากคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ และกระดาษคำตอบ ให้
ถูกต้องตรงกับจำนวนที่เขียนกำกับไว้ที่ด้านข้างกล่อง และจำนวนห้องสอบ ของสนามสอบ 
  4. รับรายงานตัวกรรมการกำกับห้องสอบ และให้จับฉลากห้องสอบ  
  5. จ่ายข้อสอบ กระดาษคำตอบ บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบให้กรรมการ
กำกับห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 40 นาที โดยมอบหมายให้กรรมการกลางประจำสนามสอบรับผิดชอบรับ – ส่งข้อสอบ 
กระดาษคำตอบ ให้กรรมการกำหับห้องสอบ 1 คน รับผิดชอบ 2 ห้อง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด
รอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง  

5.1 ซองแบบทดสอบ เป็นซองพลาสติกสีขาวขุ่น ภายในบรรจุซองกระดาษคำตอบและ 
แบบทดสอบเท่ากับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบในห้องสอบนั้น ปิดผนึกด้วยสติ๊กเกอร์ป้องกันการเปิด “Security 
Seal” หากมีการเปิดซองแบบทดสอบสติ๊กเกอร์จะปรากฏตัวอักษร “Void” 

5.2 ซองแบบทดสอบสำรอง ให้เก็บไว้ที่กองกลางของสนามสอบ กรณีมีแบบทดสอบ 
ชำรุดให้กรรมการกำกับห้องสอบมาเขียนแบบคำขอแบบทดสอบสำรองเพ่ิมได้ การตัดสินใจเป็นอำนาจของ
ประธานสนามสอบ 

5.3 ซองกระดาษคำตอบสำรอง ให้เก็บไว้ที่กองกลางของสนามสอบ กรณีมีกระดาษคำตอบ 
ชำรุดให้กรรมการกำกับห้องสอบมาเขียนแบบขอกระดาษคำตอบสำรองเพ่ิมได้ 

โดยเฉพาะการรบั – ส่งแบบทดสอบ เอกสารการสอบจากกรรมการกำกับการสอบในสนาม 
สอบที่อยู่ในความดูแลให้เรียบร้อยครบถ้วน ดังนี้ 

1) แบบทดสอบ ต้องตรวจนับให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง โดยเรียงตาม 
หมายเลขประจําตัวผู้เข้าสอบที่เขียนไว้ที่หน้าปกแบบทดสอบ ส่วนแบบทดสอบที่ไม่ได้ ใช้ (มีผู้ขาดสอบ) โปรด
สังเกตต้องไม่ถูกแกะสติ๊กเกอร์กันเปิดออกจากปกแบบทดสอบ ให้รวบรวมต่อจากแบบทดสอบที่ใช้สอบแล้วโดยไม่
ต้องเรียงลําดับแต่อย่างใด แล้วจึงนําเก็บไว้ในซองเดิมปิดผนึก ด้วยกระดาษกาวย่น ลงนามกํากับ ก่อนนําเก็บลง
กล่องแบบทดสอบกล่องเดิม 

ในกรณีที่ใช้แบบทดสอบสํารอง ให้นําเข้าไว้ในซองนี้ด้วย เรียงลําดับตามแนวปฏิบัติข้างต้นแล้ว
เขียนจํานวนแบบทดสอบที่หน้าซองแบบทดสอบ (+ สํารอง ............. ฉบับ) 
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2) กระดาษคําตอบ ให้ตรวจนับให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ที่หน้าซองกระดาษคําตอบ โดย
เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมดในห้องสอบนั้นๆ (ไม่ต้องแยกผู้ขาดสอบ ผู้ถูกยุติ 
การสอบ โปรดสังเกตว่ากรรมการกํากับห้องสอบได้ฝนในช่อง  ข  “ขาดสอบ” หรือ  1  “ยุติการสอบ” ครบถ้วน
หรือไม่) และตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ กับใบลงชื่อเข้าสอบ แล้วจึงนําใส่ซอง
กระดาษคําตอบ โดยให้ใบลงชื่อเข้าสอบอยู่ข้างหน้า กระดาษคําตอบ ปิดผนึกโดยดึงแถบพลาสติกกาวออกก่อน 
แล้วจึงลงนามกํากับไว้ก่อนนําเก็บ ในกล่องกระดาษคําตอบต่อไป 

ในกรณีที่เปลี่ยนกระดาษคําตอบ โปรดสังเกตว่ากรรมการกํากับห้องสอบต้องฝน ในช่อง 2 
“เปลี่ยนกระดาษคําตอบแผ่นใหม่” ลงในกระดาษคําตอบใบเดิม และให้เรียงในลําดับเดิมของผู้เข้าสอบนั้น 

3) เอกสารอ่ืนๆ เช่น แบบรายงานยุติการสอบ, แบบคําขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบ แบบรายงาน
กรรมการกํากับห้องสอบ เก็บเข้าซองเดิม 

6. กรรมการกลางให้รับฝากโทรศัพท์ของกรรมการกำกับห้องสอบที่รับผิดชอบประจำแต่ละห้องสอบด้วย 
โดยให้ใส่ถุง เขียนชื่อ-นามสกุล และจะส่งคืนให้เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวันแล้ว 

7. ช่วยกํากับดูแล ไม่ให้มีบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบข้ึนไปยังอาคารสอบ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

8. ประสานงานในกรณีพบปัญหาระหว่างดําเนินการสอบของสนามสอบที่อยู่ในความดูแล และแจ้ง
ประธานสนามสอบพิจารณาตัดสิน 

9. ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน 
10. กํากับดูแลการส่งมอบกล่องแบบทดสอบ และกล่องกระดาษคําตอบทีด่ําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ให้กับกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบนําไปดําเนินการต่อไป  
11. ออกใบแทน ใบอนุญาตผู้สมัครสอบในกรณีท่ีผู้สมัครสอบทำใบสมัครหายหรือมิได้นำมาในวันสอบ

โดยก่อนจะออกใบแทนให้พิจารณา ดังนี้ 
11.1 ตรวจสอบบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ

ผู้ที่ร้องขอให้ทำใบแทนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
11.2 ทำใบแทน ใบอนุญาตผู้สมัครสอบในกรณีท่ีวินิจฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธาน

กรรมการกลางประจำสนามสอบเป็นผู้ลงนามใบแทน 
12. รับรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ – ขาดสอบจากเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ในวิชาแรกของแต่ละวัน 
13. กำกับห้องสอบแทนกรณีกรรมการกำกับห้องสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที ่

                                แนวทางปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
           หน่วยสอบท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 กรรมการ รับ – ส่ง ข้อสอบ มีหน้าที่ดังนี ้
 1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ สนามสอบ 
 2. รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ และรับข้อสอบและกระดาษคำตอบสำรอง จากหน่วยผลิตข้อสอบ 
โดยตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เพ่ือส่งมอบให้กรรมการกลาง 
 3. ตรวจนับซองข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวน 
 4. ตรวจนับซองข้อสอบและกระดาษคำตอบสำรอง ให้ครบตามจำนวน 
 5. ตรวจสอบรหัสวิชา ให้ตรงตามตารางสอบ 
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 6. ส่งมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ให้กรรมการกลางประจำสนามสอบ และลงนามในแบบฟอร์ม 
 7. รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากกรรมการกลางประจำสนามสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวัน เพ่ือนำไปส่ง
มอบให้คณะกรรมการรับข้อสอบและกระดาษคำตอบของหน่วยผลิต เพ่ือนำไปตรวจและประมวลผล พร้อมลงนามใน
แบบฟอร์ม 
เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและตรวจคัดกรอง COVID-19 มีหน้าที่ดังนี ้
 1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 05.30 น. 
 2. ดูแลความเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในสนามสอบ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในบริเวณสนามสอบ 
และผู้เข้าสอบจะออกจากบริเวณสนามสอบได้ หลังสอบเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวัน ทั้งนี้ให้จัดเตรียมหรือนำเชือกกั้น เพ่ือ
ไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ 
 3. ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ผู้เข้าสนามสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยการแต่งกายของผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ห้ามสวมนาฬิกาข้อมือ ห้ามสวมเสื้อคลุมโดยเด็ดขาด 
 4. เก็บอุปกรณ์ของผู้เข้าสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบนำใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ และเขียนชื่อ–นามสกุล ให้
เรียบร้อย มัดปากถุง แล้วนำเก็บ ณ สถานที่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ และคืนให้เมื่อสอบเสร็จในแต่ละวัน 
 5. ในระหว่างที่ดำเนินการสอบแต่ละวัน ให้หมั่นเดินตรวจตราดูความเรียบร้อยให้ทั่ วบริเวณสนามสอบ 
หากพบสิ่งผิดปกติหรือสงสัยให้รีบรายงานประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ 
 6. กำกับดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบก่อนได้รับ
อนุญาต 
เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
 2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน 

2.1 วันแรกของการสอบ ให้แจกเอกสารใบสำคัญรับเงินให้คณะกรรมการทุกฝ่ายเขียน และแนบ
หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2 ตรวจเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการทุกคนให้ถูกต้องก่อนจ่ายค่าตอบแทน 
 3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และจัดเก็บรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ 2 ของ
การสอบ เพ่ือรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
เจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบ มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดสถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มีสิทธิสอบตามแผนผังที่กำหนด รวมทั้งจุด
คัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และห้องกรรมการกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2. จัดทำแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่างๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบ โดยปิดประกาศไว้ด้านหน้า
ของสนามสอบ 
 3. จัดโต๊ะสำหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 20 ที่นั่ง ตามแผนผังที่นั่งสอบ 
 4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจำตัวของผู้มีสิทธิสอบ ผังที่นั่งสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ 
 5. ติดชื่อ และเลขประจำตัวสอบของผู้สอบ ไว้ที่โต๊ะสอบแต่ละคน 
 6. จัดโต๊ะกรรมการกำกับห้องสอบให้อยู่ด้านหน้าและด้านหลังห้องสอบ ด้านละหนึ่งชุด 
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 7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ . 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ 
 8. จัดสถานที่รับฝากสิ่งของต่างๆ ของผู้เข้าสอบไว้ใกล้บริเวณทางเข้า – ออก สนามสอบ 
 9. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ และเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

การจัดห้องสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการติดชื่อและเลขประจำตัวสอบที่โต๊ะสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังห้องกองอำนวยการ 
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เจ้าหน้าที่ประจำอาคารสอบ มีหน้าที่ดังนี ้
 1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
 2. ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคาร และห้องสอบ ก่อนดำเนินการสอบ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบรายงาน
ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
 3. อำนวยความสะดวกให้กับกรรมการกำกับห้องสอบ และผู้เข้าสอบ 
 4. จดรายงานจำนวนผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ในวิชาแรกของแต่ละวัน แล้วนำส่งประธานกรรมการกลาง
ประจำสนามสอบ 
 5. พาผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำหรือกรณีป่วยนำส่งห้องพยาบาล 
 6. ใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานประธานกรรมการกลาง กรณีได้รับการประสานจากผู้กำกับห้องสอบ 
หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ เกิดข้ึนระหว่างสอบ 
 7. เดินตรวจดูความเรียบร้อยระหว่างสอบแต่ละอาคาร/ชั้น ที่ตนเองรับผิดชอบ แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้
เข้าสอบ จนกว่าการดำเนินการสอบจะเสร็จของแต่ละวัน และห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาบนอาคารหรือบริเวณ
สนามสอบ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานสนามสอบ มีหน้าที่ดังนี ้
 1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
 2. ดูแล อำนวยความสะดวก และประสานงานกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ประจำสนามสอบ 
 3. ดูแลติดต่อประสานงาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และการรับประทานอาหารของคณะกรรมการให้เรียบร้อย 
 4. ดูแลการฝากสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้เข้าสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. มาปฏิบัติหนา้ทีต่ั้งแต่เวลา 06.00 น. 
 2. บันทึกภาพเกี่ยวกับการดำเนินการสอบทุกข้ันตอน จนกว่าจะแล้วเสร็จแต่ละวัน 
 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ควบคุมเวลาการสอบ 
 4. ประชาสัมพันธ์สถานที่/อาคารสอบ/ห้องน้ำ/ห้องกรรมการกลาง/การรับประทานอาหาร/การห้ามออกนอก
บริเวณสนามสอบ เมื่อเข้ามาแล้วจะออกมิได้ 
 5. ประชาสัมพันธ์การฝากสิ่งของ อุปกรณ์ ที่ติดตัวมาของผู้เข้าสอบ และการแต่งกายผู้เข้าสอบ การนำอุปกรณ์เข้า
ห้องสอบได้/ไม่ได้ 

แนวปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ (คุมสอบ) 
หน่วยสอบที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ สนามสอบ 
 2. รายงานตัวและจับฉลากห้องสอบ และนั่งรอปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบโดยรอบภายในห้องสอบ เช่น เพดาน ผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี หากพบว่าส่อ
ไปในทางทุจริต ให้รีบแจ้งต่อประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบโดยด่วน 
 4. รับข้อสอบ กระดาษคำตอบ ก่อนถึงเวลาสอบ 40 นาที ซองแบบทดสอบ เป็นซองพลาสติกสีขาวขุ่น  
ภายในประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวนเท่ากับผู้มีสิทธิเข้าสอบในห้องสอบนั้น ซองกระดาษคำตอบ และแบบลงชื่อเข้า
สอบ ปิดผนึกด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขุ่นป้องกันการเปิด “Security Seal” หากมีการเปิดซองแบบทดสอบสติ๊กเกอร์
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จะปรากฏตัวอักษร “Void” และบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากกรรมการกลางประจำสนามสอบ ในการรับ
ข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบรหัสวิชาสอบให้ตรงกับตารางสอบ 
4.2 ตรวจสภาพซองบรรจุข้อสอบ ในกรณีที่เห็นว่าซองข้อสอบอยู่ในสภาพผิดปกติ ต้องให้ประธาน

กรรมการกลางประจำสนามสอบลงลายมือชื่อรับรอง 
4.3 ลงลายมือชื่อรับข้อสอบและกระดาษคำตอบ แล้วให้นำไปห้องสอบโดยพลัน 

 5. ตรวจสอบผู้เข้าสอบ ดังนี้ 
5.1 ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครสอบหรือไม่ โดยดูรูปถ่ายจากใบสมัครสอบ บัตร

ประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานต่อกรรมการกำกับห้องสอบ 
2 อย่าง ได้แก่ ใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ต่อ
กรรมการกำกับห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรณีทำใบสมัครสอบแข่งขันหาย หรือไม่ได้นำมา 
ให้รีบแจ้งกรรมการกลางประจำสนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 
 6. การแจกแบบทดสอบ ให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจนับแบบทดสอบให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ที่
หน้าซองแบบทดสอบ หากจำนวนไม่ตรงให้แจ้งประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ผู้เข้าสอบแต่ละคนจะ
ได้รับแบบทดสอบคนละชุดกัน แบบทดสอบจะถูกจัดเรียงมาแล้ว 
 “ห้ามกรรมการกำกับห้องสอบจัดเรียงลำดับหมายเลขแบบทดสอบใหม่เด็ดขาด” 
 การแจกแบบทดสอบให้แจกโดยเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบหรือเรียงตามแถวก็ได้ แล้วแจ้งให้
ผู้เขา้สอบเขียนชื่อ – นามสกุล หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ สนามสอบ ห้องสอบ ที่หน้าปกแบบทดสอบ 
 ในกรณีแบบทดสอบชำรุดหรือไม่เพียงพอ สามารถใช้แบบทดสอบของผู้ขาดสอบก่อน หากยังไม่เพียงพอ 
ให้บันทึกขอเบิกแบบทดสอบสำรองจากกองกลางของสนามสอบ 
 7. การแจกกระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบจะพิมพ์ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และรายละเอียด
ต่างๆ ให้แล้ว ให้กรรมการกำกับการสอบตรวจนับกระดาษคำตอบและลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบทุกแผ่น 
และต้องแจกกระดาษคำตอบให้ตรงกับรายชื่อ/หมายเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบที่ติดอยู่บนโต๊ะ  แล้ว
แจ้งให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบระบุวิชาที่สอบ ชื่อ – นามสกุล (กรณีพิมพ์ผิดอนุญาต
ให้ผู้เข้าสอบแก้ไขได้) เลขประจำตัวสอบ ถูกต้องตรงกับตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำเลขรหัสชุดแบบทดสอบ 
(เลข 7 หลัก) ที่อยู่มุมบนด้านขวามือของปกแบบทดสอบ มาเขียนด้วยปากกาและฝนรหัสหมายเลข
แบบทดสอบดว้ยดนิดำ 2B ในช่องท่ีกำหนดไว้ และลงลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) ในกระดาษคำตอบ 
 8. ก่อนถึงเวลาทำสอบไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบก่อน แจ้งให้ผู้เข้าสอบอ่านคำแนะนำการ
ทำแบบทดสอบที่ปกแบบทดสอบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
 9. กรรมการกำกบัห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกา (ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน) เขียนในเอกสาร เฉพาะในกรณี 

9.1 ลงชื่อในแบบลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
9.2 เขียนหมายเลขรหัสแบบทดสอบและลงชื่อในกระดาษคำตอบ (ตัวบรรจง) ในแต่ละวิชา เท่านั้น 

 10. กรรมการกำกับห้องสอบต้องเน้นย้ำให้ผู้ เข้าสอบต้องเขียนรหัสหมายเลขแบบทดสอบลงใน
กระดาษคำตอบด้วยปากกาและต้องฝนรหัสหมายเลขแบบทดสอบ (เลข 7 หลัก) ด้วยดินสอดำ 2B เท่านั้น จึง
จะได้รับการตรวจให้คะแนน 
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 11. กรรมการกำกับห้องสอบต้องเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบ ก่อนลงมือทำแบบทดสอบให้ตรวจนับจำนวนหน้า 
และจำนวนข้อของแบบทดสอบให้ครบถ้วน หากพบหน้าใด หรือข้อใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้แจ้งกรรมการกำกับห้อง
สอบ เพ่ือขอเปลี่ยนชุดแบบทดสอบฉบับใหม่ทันที แล้วแจ้งให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ สนาม
สอบ ห้องสอบ ที่หน้าปกของแบบทดสอบ 
 12. กรณีที่แบบทดสอบและกระดาษคำตอบชำรุดหรือไม่ครบถ้วน ให้กรรมการกำกับห้องสอบประสานกับ
กรรมการกลางทันที พร้อมบันทึกในแบบคำขอเปลี่ยนกระดาษคำตอบ/แบบทดสอบสำรอง ตามแต่กรณี ดังนี้ 

12.1 กรณีเปลี่ยนกระดาษคำตอบ ให้ฝนวงกลมเลข  2  “เปลี่ยนกระดาษคำตอบแผ่นใหม่” 
ในกระดาษคำตอบใบเดิม ด้วยดินสอดำ 2B และให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ 
ข้อมูลอื่นๆ ใหม่ที่เก่ียวข้องด้วยปากกาของกรรมการกำกับห้องสอบ 

12.2 กรณีใช้แบบทดสอบสำรอง ให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ด้วย
ปากกาของกรรมการกำกบัห้องสอบ บนปกแบบทดสอบ 
 13. กรณีต้องยุติการสอบ ให้กรรมการฝนวงกลม  1  “ยุติการสอบ” ด้วยดินสอดำ 2B  

* หากมีการเปลี่ยนเอกสารการสอบกรณีใดๆ กรรมการต้องระบุว่า “ใช้แบบทดสอบสำรอง” หรือ 
“กระดาษคำตอบสำรอง” หรือ “ยุติการสอบ” ที่ช่องหมายเหตุในแบบลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกกรณี ทุกวิชา 
 14. เมื่อถึงเวลาสอบกรรมการกำกับห้องสอบประกาศย้ำ “ให้ลงมือทำแบบทดสอบด้วยดินสอดำ 2B 
เท่านั้น” 
 15. ห้ามกรรมการกำกับห้องสอบ เปิดแบบทดสอบที่ไม่มีผู้ใช้ทดสอบ หรือแก้ไขแบบทดสอบหรืออธิบาย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากชุดแบบทดสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากประธานสนามสอบ 
 16. การให้ผู้เข้าสอบลงชื่อเข้าสอบ เมื่อพ้นกำหนดเวลาอนุญาตให้ผู้มาสายเข้าสอบได้ ให้กรรมการกำกับ
ห้องสอบตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร โดยเปรียบเทียบใบหน้าผู้เข้าสอบกับเอกสาร
ที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น ใบสมัครที่มีรูปถ่าย  
บัตรที่ติดตามโต๊ะที่นั่งสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 
(ต้องตรวจสอบในการสอบทุกรายวิชา) แล้วจึงให้ลงชื่อเข้าสอบโดยการเขียนตัวบรรจง เขียนรหัสหมายเลข
แบบทดสอบและประทับลายนิ้วมือในแบบลงชื่อเข้าสอบ สำหรับผู้ขาดสอบให้กรรมการกำกับห้องสอบเขียนด้วย
ปากกา “ขส” และให้กรรมการเก็บกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบกลับคืน พร้อมทั้งให้ฝนในวงกลม  
 ข  กรณีขาดสอบทุกแผ่นในแต่ละวิชา (การลงชื่อเข้าสอบ ให้เขียนลายมือตัวบรรจงให้เหมือนกัน) 
 17. สรุปจำนวนผู้เข้าสอบและขาดสอบ โดยระบุเลขประจำตัวสอบของผู้ขาดสอบบนซองกระดาษคำตอบ
แต่ละวิชา และแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร เพ่ือรายงานกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
 18. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบทำกิจกรรมอ่ืนที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนต่อการทำสอบ 
เช่น พูดคุย เสียงดัง ทำงานส่วนตัว ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ฝากโทรศัพท์ไว้กับกรรมการกลางที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ รับ – ส่ง ข้อสอบ ให้
กรรมการกำกับห้องสอบใส่ถุงพลาสติก และเขียน ชื่อ – นามสกุล ไว้ และขอรับคืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการคุมสอบของแต่
ละวัน หากในระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ กรรมการกำกับห้องสอบต้องการติดต่อประสานงานกับกรรมการกลาง
ประจำสนามสอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำอาคารสอบ 
 “โปรดงดการใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ระหว่างการกำกับห้องสอบ” 
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 19. ในกรณีผู้เข้าสอบมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ให้กรรมการกำกับห้องสอบคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่
ประจำอาคารสอบ ติดตามผู้เข้าสอบไปด้วย และตรวจดูภายในห้องน้ำ ก่อน – หลัง ที่ผู้เข้าสอบใช้ห้องน้ำ 
 20. ในกรณีกรรมการกำกับห้องสอบมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ให้มีกรรมการกำกับห้องสอบประจำห้อง 1 
คน จนกว่ากรรมการอีกคนจะกลับมา 
 21. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาในแต่ละวิชา 
 22. ห้ามผู้เข้าสอบและกรรมการกํากับห้องสอบนําเอกสารการสอบใดๆ ออกไปจากห้องสอบ ในช่วงเวลา
การสอบของแต่ละวิชา เอกสารเกี่ยวกับการสอบถือว่าเป็นเอกสารลับเป็นทรัพย์สินของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 23. เตือนให้ผู้เข้าสอบทราบก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที ของแต่ละวิชา เมื่อหมดเวลาสอบ ประกาศให้ผู้
เข้าสอบวางดินสอ หยุดทําแบบทดสอบและห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่ง จนกว่ากรรมการกํากับห้องสอบจะเก็บ
แบบทดสอบและกระดาษคาํตอบเสร็จแล้วจึงอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 
 24. เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบตามลําดับเลขที่นั่งสอบที่มีผู้เข้าสอบพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยให้
เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ 
 โปรดระมัดระวังอย่าให้ผู้เข้าสอบนําแบบทดสอบหรือนําส่วนใดส่วนหนึ่งของ แบบทดสอบหรือ
คัดลอกแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 25. คัดแยกชุดแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ จัดเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ นับจํานวนให้ครบถ้วนแล้ว
บรรจุเข้าซองเดิม ดังนี้ 

25.1 การจัดเก็บแบบทดสอบต้องตรวจนับให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง โดยเรียงตาม
หมายเลขประจําตัวผู้เข้าสอบที่เขียนไว้ที่หน้าปกแบบทดสอบ สําหรับแบบทดสอบที่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีผู้ขาด
สอบต้องไม่ถูกแกะสติ๊กเกอร์กันเปิดออกจากปกแบบทดสอบ ให้รวบรวมต่อจากแบบทดสอบที่ใช้สอบแล้ว โดยไม่
ต้องเรียงลำดับ แล้วจึงนำเก็บไว้ในซองเดิม ในกรณีที่ใช้แบบทดสอบสำรอง ให้นำเข้าไว้ในซองนี้ด้วยเรียงลําดับ
ตามแนวปฏิบัติข้างต้น แล้วจัดเก็บเข้าซองเดิมที่ได้รับมา ทั้งนี้ยังไม่ต้องปิดผนึกซอง นําส่งกรรมการกลาง ณ 
ห้องอํานวยการ 

25.2 การจัดเก็บกระดาษคําตอบ ต้องตรวจนับให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ที่ หน้าซอง
กระดาษคําตอบ โดยเรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมดในห้องสอบนั้นๆ (ไม่ต้องแยกผู้
ขาดสอบ ผู้ถูกยุติการสอบ กรรมการกํากับห้องสอบต้องฝนในช่อง  ข  ขาดสอบ หรือยุติการสอบให้ครบถ้วน) และ
ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบกับใบลงชื่อเข้าสอบ ในกรณีที่ “เปลี่ยนกระดาษคําตอบ” 
กรรมการกํากับห้องสอบต้องฝนในช่อง  2  “เปลี่ยนกระดาษคําตอบแผ่นใหม่” ลงในกระดาษคําตอบใบเดิม และ
ให้เรียงลําดับคู่กันไว้กับ กระดาษคําตอบใบใหม่ของผู้เข้าสอบนั้น สรุปจํานวนผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ โดยนํา
แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบใส่ในซองเดียวกันกับซองกระดาษคําตอบ ทั้งนี้ยังไม่ต้องปิดผนึกซอง นําส่งกรรมการกลาง 
ณ ห้องอํานวยการ 

25.3 รวบรวมเอกสารอื่น เช่น แบบรายงานยุติการสอบ แบบคําขอเปลี่ยน กระดาษคําตอบ 
แบบรายงานกรรมการกํากับการสอบ (เข้าซองเดิม) 
 26. กรรมการกํากับห้องสอบลงลายมือชื่อในทะเบียน รับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ทีละวิชา 
พร้อมทั้งสรุปจํานวนผู้เข้าสอบ – ผู้ขาดสอบ เขียนลงในเอกสารด้วย 
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ตัวอย่างกระดาษคำตอบในซองกระดาษคำตอบ 

 
 
 
 
 
 

ห้ามเข้าห้องสอบ 
1. เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
2. ตำรา หนังสือ เอกสาร กระเป๋า เครื่องคำนวณ 
   เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง ทุกชนิด 
3. ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า 
   ถุงเท้า และนาฬิกาข้อมือ 

นำเข้าห้องสอบได้ 
1. ดินสอดำ 2B 
2. ยางลบดินสอ 
3. ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน 
4. ใบสมัครติดรูปถ่าย 
5. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
   หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 
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ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ (คุมสอบ) 

 1. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบ แก้ไขข้อสอบและกระดาษคำตอบ หรืออธิบายใดๆ เพ่ิมเติมจากคำชี้แจงใน
ข้อสอบ 
 2. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบ นำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกไปจากห้องสอบ ข้อสอบถือเป็น
เอกสารลับทางราชการ  
 3. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบ จดบันทึกข้อความใดๆ ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
 4. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบ ทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีการถ่ายภาพ ถ่ายเอกสาร และวิธีการอื่นๆ โดย
เด็ดขาด 
 5. ห้าม กรรมการกำกับห้องสอบ นำโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
เข้าห้องสอบ ให้ฝากไว้ที่กรรมการกลางประจำสนามสอบ 
 6. กำกับการสอบในห้องสอบตลอดเวลา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน อยู่
ในห้องสอบ 
 7. งดทำกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือรบกวนผู้เข้าสอบ เช่น พูดคุยเสียงดัง ทำงานส่วนตัว อ่าน
หนังสือ เป็นต้น 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ : คณะกรรมการอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาในสนามสอบ ไม่เกินเวลา 07.30 น. หลังจากนั้นทาง
โรงเรียนจะปิดประตูโรงเรียนไม่สามารถให้นำรถเข้าในบริเวณสนามสอบได้  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2563  ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา  
มติทีป่ระชมุ ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 กลุ่มบริหารทั่วไป  
ประธานมอบหมายให้  นายมาโนช  ครอบครอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการแจ้งที่

ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุม่บริหารทั่วไป  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
4.1.1 การเยี่ยมบ้าน 
การออกเยี่ยมบ้าน ขยายเวลาการออกเยี่ยมบ้านออกไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมทัง้ 

สรุปส่งกลุ่มบริหารทั่วไปภายใน 31 สิงหาคม 2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.2 การมาสาย 
การมาโรงเรียนและเข้าห้องเรียนสายและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ตักเตือน 5 คะแนน หากเกิน 2  

ครั้ง เชิญผู้ปกครองเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.3 การขาดเรียนนาน 
การขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุครูที่ปรึกษาติดตามและรายงาน 

หัวหน้าระดับ เพื่อสืบหาข้อมูลเบื้องต้นและถ้านักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันทำการโดยไม่ทราบสาเหตุ
ครูที่ปรึกษา จะรายงานหัวหน้าระดับ เพ่ือเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและเสนอผู้อำนวยการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.4 การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 
ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ 

และระเบียบวินัย ครูจึงจำเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและปัญหาด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน นั้น จึงขอความร่วมมือครู
เวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และดูแลความเรียบร้อยบริเวณ ประตูโรงเรียนทั้ง 3 ประตู (เข้า-ออก) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.5 อาคารสถานที่ 
ขณะนี้ทางงานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าต่างประตู ห้องเก็บเอกสาร ป้ายบอก 

อาคารต่างๆ ฯลฯ ภายในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว 
มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.6 งานโภชนาการ 
งานโภชนาการได้ดำเนินการติดตั้งปา้ยจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในช่วงเย็นเริ่มเวลา 15.10 น.  

โดยขอความร่วมมือครูเวรประจำวันช่วยดูแลความเรียบร้อย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.7 งานอนามัย 
งานอนามัย จิตอาสา สมัชชานักเรียน และเจ้าหนา้ทีจ่ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปูน  

ร่วมช่วยคัดกรองวัดอุณหภูมิ บริเวณหน้าโรงเรียนทุกวันในช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน โดยเครื่องวัดอุณหภุมิมีจำนวน
ไม่เพียงพอ ในการนี้ทางกลุ่มบริหารทั่วไปกำลังดำเนินการสั่งซื้อเพ่ิมอีก จำนวน 4 เครื่อง 
มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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4.1.8 ประชุมผู้ปกครอง 
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  

ทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำสรุป นักเรียนทั้งหมด 1,590 คน มาเขา้ร่วมประชุม จำนวน 1,437 คน 
ไม่มาเข้าร่วม จำนวน 153 คน  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.9 กำหนดการเข้าแถว 
ด้วยทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนให้นักเรียนร่วมกันดูแลรักษาความ 

สะอาดของอาคารสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
ประจำปีการศกึษา 2563 ตามคำสั่ง 81/2563 ได้ข้ึนเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา
ควบคุมดูแลและให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.50 น.  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.10 เวรห้องกิจการนักเรียน 
ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ 

และระเบียบวินัย ครูจำเป็นต้องดูลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้
แต่งต้ังครูเวรประจำห้องกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 เวรประจำห้องกิจการนักเรียน 

เวรประจำวัน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน มีหน้าที่ 
วันจันทร์ นายอุเทน บำรุงนา , นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา , 

นายวรุฒ บุญประเสริฐ 
1. ติดตามนักเรียนที่มาโรงเรียนสายให้ทำเรื่อง 
ขอเข้าชั้นเรียนให้เรียบร้อย 
2. ร่วมกับครูหัวหน้าระดับสอบสวนนักเรียน   
ที่กระทำความผิด 
3. รับเรื่องร้องเรียนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน  
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เมื่อมีผู้ปกครองมาติดต่อราชการ 
5. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
6. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

วันอังคาร นายศิริพงศ์ เงินบุคคล , นายสรายุทธ อินทะศรี , 
นายณัฐพล บุญสละ 

วันพุธ นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน , นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันพฤหัสบดี นายนิกร คงอินทร์ , นายโอฬาร พาชื่น 
วันศุกร์ นางสาวอภิญญา บุตรพรม , นายสมนึก โสมล 
ผู้ประสานงาน นายมาโนช ครอบครอง , นางศศธร ทองจันทร์ 

นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม ,นายชัยพัฒน์ ราญรอน 
นายคำนวน วงศ์จันทร์ , นายศิริพงศ์ เงินบุคคล 
นายสายัณห์ ศรีขวัญ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
4.1.11 งานจราจรโรงเรียน 
ขณะนี้ทางกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาดำเนินหน้าที่ตามคำสั่ง ฝากแจ้งครูผู้สอนทุกท่านจะดำเนินการขอให้นักศึกษาวิชาทหาร เริ่มตั้งกรวยบริเวณ
หน้าโรงเรียน เวลา 15.10 น. ในการนี้ประตูที่ 2 งดเขา้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.12 โครงการการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เพ่ือ 
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี 
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  ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จะดำเนินโครงการอบรมให้
ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เพ่ือเพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนในชุมชนโรงเรียนรับทราบถึงปัญหา และพิษภัยยาเสพติดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพ
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าสู่เยาวชนและสถานศึกษา ในการนี้ทาง
โรงเรียนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 จำนวน 50 คน เข้าร่วมฟังคำบรรยายและฝึกปฏิบัติ 
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.1.13 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา มอบหมาย ครูปฏิมา บุญล้อม และ ครูจุฑามาศ เงินงาม ประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมบัวขาว โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรี 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.1.14  โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ประจำปี
การศึกษา 2563 มอบหมาย ครูบุญญารัศมิ์  จันทคาม และ ครูรุ่งนภา ดอนเงิน ประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

 4.1.15 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแกลง 
มอบหมายครูสมปอง พรามเอก ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลง เวลา 
13.30 น.  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

4.1.16 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแกลง มอบหมาย 
ครูสมปอง พรามเอก ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลง เวลา 14.00 น. 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัด
ระยอง มอบหมายครูสมปอง พรามเอก ประชุมวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.2 กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประธานมอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการ

แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
 4.2.1 สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2563 
 การสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 

2563 ดังตารางต่อไปนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 สอบในวันที่ 1, 3 กันยายน 2563 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 6 สอบในวันที่ 31 สิงหาคม, 2 กันยายน 2563 
 หมายเหตุ : ส่งข้อสอบกลางภาค ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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  4.2.2 การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ขอให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 
2563 เพ่ือที่กลุ่มบริหารวิชาการจะดำเนินการสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และเสนอผู้บริหารต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.2.3 การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6  
  การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ขณะนี้ทางกลุ่มบริหาร
วิชาการกำลังดำเนินการสรุปรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET และดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะ
ดำเนินการส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
  4.2.4 คะแนนการอ่านภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
  ขณะนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำลังดำเนินการสรุปคะแนนการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภายในวันที่ 28 
กันยายน 2563 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
   4.2.5 การทำ PLC โดยใช้การนิเทศเป็นกลุ่ม 

การทำ PLC โดยใช้การนิเทศเป็นกลุ่มในโอกาสครั้งต่อไปจะดำเนนิการจัดทำ PLC เพ่ือเก็บ 
ชั่วโมง 50 ชั่วโมง เพ่ือที่ครูจะได้นำไปใช้ต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการ

แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
 4.3.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,510,000 บาท 
 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 4,510,000 บาท  
ในการนี้ ผู้อำนวยการได้ประชุมคณะทำงานดำเนินการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน  

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

4.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประธานมอบหมายให้  นายวรพจน์  กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการแจ้ง

ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
 4.4.1 การประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนจะดำเนินการประเมินตาม 13 ตัวชี้วัด เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นความดี
ความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและปฏิบัต ิ   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 เสื้อโรงเรียน (สีม่วง)  

ทางโรงเรียนจะดำเนินการสั่งซื้อเสื้อโรงเรียน (สีม่วง) โดยที่ประชุมมีมติเลือกเสื้อเบอร์ 2 ราคา 379 บาท 
โดยทางโรงเรียนสนับสนุนในครึ่งราคา ในการนี้ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งไซส์เสื้อภายในวันพฤหัสบดี
ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพ่ือทางโรงเรียนจะดำเนินการสั่งซื้อพร้อมทันสวมใส่ในการไปศึกษา     
ดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

ลงชื่อ    ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
        ( นางสาวชนาธิป  เดชศรี ) 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ ) 
 
 
ลงชื่อ      ประธานการประชุม 
          ( นายสันติ  มุกดาสนิท )   

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
 
 
 


