
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๕๙  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู,เรื่องการอ!าน  

(Reading Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี ๑ – ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปFการศึกษา ๒๕๖๑ 
(พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) 

 
 
ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยกําหนดให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ให,นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปFท่ี  ๑ - ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๑ - ๓  สามารถอ!านออกเขียนได,อย!างมี
ประสิทธิภาพ  โดยใช,เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ!านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเครื่องมือ
วัดความสามารถในการรู,เรื่องการอ!าน (Reading Literacy) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๑ - ๓  
ตามท่ีสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดส!งให,แล,วรายงานผลการประเมินผ!านระบบการติดตาม 
ทางอิเล็กทรอนิกส�  (e- MES) เพ่ือให,การดําเนินงานไปด,วยความเรียบร,อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม   
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ,างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง  
จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป]นคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู,เรื่องการอ!าน (Reading 
Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๑ – ๓  
ภาคเรียนท่ี ๒  ปFการศึกษา ๒๕๖๑  (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจป̂_า    ผู,อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู,อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู,อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปaนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 



๒ 

 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน,ากลุ!มสาระการเรียนรู,ภาษาไทย 
           กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก,ไขปdญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให,ดําเนินไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ วันจันทร&ท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ประกอบด�วย 

ช้ัน 
คาบท่ี  ๑ 

เวลา  ๐๘.๔๐-๐๙.๒๐ น. 
คาบท่ี  ๒ 

เวลา  ๐๙.๒๐-๑๐.๐๐ น. 
คาบท่ี  ๓ 

เวลา  ๑๐.๐๐-๑๐.๔๐ น. 
ม. ๑/๑ นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ 
ม. ๑/๒ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง 
ม. ๑/๓ นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� นางสาวชนิกานต�  คะนนท� 
ม. ๑/๔ นางสาวศุภัษสร  สาธุพันธ� นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา นายอมร  สีหาโมก 
ม. ๑/๕ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ นายไมตรี  สุ!มมาตร นางบัวลอง  พรนิคม 
ม. ๑/๖ นางบัวลอง  พรนิคม นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ นายพงศกร  สุวรรณศรี 
ม. ๒/๑ นางสิริกาญจน�  ผาโคตร นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล นางช!อผกา  พิศพล 
ม. ๒/๒ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ นางเนตรนภา  คลังกลาง 
ม. ๒/๓ นางช!อผกา  พิศพล นางณัฐธิดา  เหลาหา นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ 
ม. ๒/๔ นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ นางกานติมา  มุลทากุล นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล 
ม. ๒/๕ นางกานติมา  มุลทากุล นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 
ม. ๒/๖ นางเนตรนภา  คลังกลาง นางเนตรนภา  คลังกลาง นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 
ม. ๓/๑ นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ นางสุพัตรา  ภูนาวัง 
ม. ๓/๒ นางสาวรัตนา  กนกหงษา นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี นายณัฐดนัย  เกาะหาร 
ม. ๓/๓ นางมลิวัลย�  ยมโคตร นายคมสัน  สอโส นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

ม. ๓/๔ 
Mrs.Shella Burinyuy 
Bongkiyuy 

นางสาวกานดา เรืองวานิช นางมลิวัลย�  ยมโคตร 

ม. ๓/๕ นายคมสัน  สอโส นางพัชนียา  ไชยรัตน� นางสาวรัตนา  กนกหงษา 

ม. ๓/๖ 
นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ Mrs.Shella Burinyuy 

Bongkiyuy 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เป]นกรรมการกํากับห,องสอบ ให,เป]นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว!าด,วย การปฏิบัติ
ของผู,กํากับห,องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให�นักเรียนผู�เข�าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว<าด�วยการปฏิบัติของผู�เข�าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข,อง 

 ๒) กํากับห,องสอบให,เป]นไปด,วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให,ผู,เข,าสอบ 
กระทําการทุจริตในการสอบ  



 ๓ 

๓. คณะกรรมการตรวจข�อสอบ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอภิชาติ คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ   สิริจันทพันธ�   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นายอรณพ   คําแสน    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางช!อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นายปรมินทร�  รู,เจน    ครูผู,ช!วย      กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิชญา  แสงทองทิพย�  นักศึกษาฝmกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภัษสร  สาธุพันธ�   นักศึกษาฝmกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๙) นายอภิสิทธิ์  แดงหนองแปน  นักศึกษาฝmกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  ค.ศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู,ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตรวจข,อสอบ  และรายงานผลการประเมินผ!านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส� 
(e- MES)  ตามวันเวลาท่ีกําหนด 

ขอให,คุณครูและบุคลากรท่ีได,รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน,าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน,าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให,เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ�  ปdญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข,อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน,าท่ีให,แจ,งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก,ไข  และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก,ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป]นต,นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจป̂_า) 

ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


