เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๐
แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู,เรื่องการอ!าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
ปFการศึกษา ๒๕๖๐ ( สิงหาคม ๒๕๖๐ )

ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกําหนดให,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให,นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ ๑ - ๓ สามารถอ!านออกเขียนได,อย!างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช,เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ!านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเครื่องมือ
วัดความสามารถในการรู,เรื่องการอ!าน (Reading Literacy) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ ๑ - ๓
ตามที่สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดส!งให,แล,วรายงานผลการประเมินผ!านระบบการติดตาม
ทางอิเล็กทรอนิกส (e- MES) เพื่อให,การดําเนินการดังกล!าวเปUนไปด,วยความเรียบร,อย มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก,ไข
เพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เปUนคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู,เรื่องการอ!าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปFที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปFการศึกษา ๒๕๖๐ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจป[\า
ผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๗) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๙) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน,ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑๐) นางภัทราภรณ ลิมปaนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ

๒
๑๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด หัวหน,ากลุ!มสาระการเรียนรู,ภาษาไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให,การดําเนินงาน
เปUนไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการกํากับหองสอบ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
ชั้น
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๓
ม. ๑/๔
ม. ๑/๕
ม. ๑/๖
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๒/๕
ม. ๒/๖
ม. ๓/๑
ม. ๓/๒
ม. ๓/๓
ม. ๓/๔
ม. ๓/๕

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
นายอรุณ บุญชู
นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
นางระเบียบ ดวงมาตยพล
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
นางสาวรัตนา กนกหงษา
นางช!อผกา พิศพล
นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางพัชนียา ไชยรัตน
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางสาวพรทิพย อุ!นมีศรี
นางสาวกันยชิสา สามารถ
นางมลิวัลย ยมโคตร

เวลา ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ น.
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นางภัทรา การนา
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก,ว
นางกอบกุล ใจป[\า
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
นางปาริฉัตต ไวคํา
นายสมาน ล้ําลอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางจุฑารัตน สมมาตย
นายอรุณ บุญชู
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นางสาวชนิดาภา โสหา
นายอรณพ คําแสน

เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น.
นางสาวเวียงแก,ว สะอาด
นายพรพิชิต ทิทา
นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
นายพงศกร สุวรรณศรี
นางสาวเมวดี สุรนันท
นายณัฐดนัย เกาะหาร
นายชลชัย สุวรพันธ
นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
นางช!อผกา พิศพล
นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางพัชนียา ไชยรัตน
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นางสาวชนิดาภา โสหา
นายอรณพ คําแสน

มีหนาที่
๑) เปUนกรรมการกํากับห,องสอบ ให,เปUนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว!าด,วย การปฏิบัติ
ของผู,กํากับห,องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหนักเรียนผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว8าดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข,อง
๒) กํากับห,องสอบให,เปUนไปด,วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให,ผู,เข,าสอบ
กระทําการทุจริตในการสอบ
๓. คณะกรรมการตรวจขอสอบ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
นายอรณพ คําแสน
นางช!อผกา พิศพล

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๒
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๕) นางสาวชนิดาภา โสหา
๖) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๗) นางพัชนียา ไชยรัตน

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตรวจข,อสอบ และรายงานผลการประเมินผ!านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส
(e- MES) ตามวันเวลาที่กําหนด
ขอให,ครูและบุคลากรที่ได,รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน,าที่ที่ได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน,าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน,าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให,เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ ปfญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด ข,อสงสัยในการปฏิบัติหน,าที่
ให,แจ,งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก,ไข และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก,ไขต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!บัดนี้เปUนต,นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจป[\า)
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

