เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๑๓ / ๒๕๖๒
แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู-เรื่องการอ"าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปGการศึกษา ๒๕๖๑
(มกราคม ๒๕๖๒)

ด-วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกําหนดให-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให-นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปGที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ ๑ - ๓ สามารถอ"านออกเขียนได-อย"างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช-เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ"านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเครื่องมือ
วัดความสามารถในการรู-เรื่องการอ"าน (Reading Literacy) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ ๑ - ๓
ตามที่สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดส"งให-แล-วรายงานผลการประเมินผ"านระบบการติดตาม
ทางอิเล็กทรอนิกส (e- MES) เพื่อให-การดําเนินงานไปด-วยความเรียบร-อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)
แห"งพระราชบัญญัติข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก-ไขเพิ่มเติม
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙
เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข-อง
จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้เป]นคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผล “การรู-เรื่องการอ"าน (Reading
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ ๑ – ๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปGการศึกษา ๒๕๖๑ (มกราคม ๒๕๖๑)
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจป^_า
ผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๕) นายอมร สีหาโมก
หัวหน-ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๖) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน-ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๗) นางภัทราภรณ ลิมปbนิศากร หัวหน-ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๘) นางอุไร ครองผา
หัวหน-ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการ

๒
๙) นายอรณพ คําแสน
๑๐) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๑๒) นางพัชนียา ไชยรัตน

หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน-ากลุ"มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย
กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก-ไขปdญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให-ดําเนินไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
๒) นายอภิชาต คําวิเลิศ
๓) นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
๔) นางช"อผกา พิศพล
๕) นางสาวชนิดาภา โสหา
๖) นายปรมินทร รู-เจน
๗) นางสาวพิชญา แสงทองทิพย
๘) นางสาวศุภัษสร สาธุพันธ
๙) นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน
๑๐) นางสุบรรณ จันทรพรม
๑๐) นางพัชนียา ไชยรัตน
๑๑) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล

หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครูผู-ช"วย
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
ลูกจ-างชั่วคราว
กรรมการ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู-ช"วย
กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่
๑) กําหนดวัน เวลา รายวิชาที่สอบ ตลอดจนประสานงานทั่วไปและแก-ไขปdญหาที่เกิดจาก
การกํากับห-องสอบในแต"ละวันให-เป]นไปด-วยความเรียบร-อย
๒) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ"ายข-อสอบและกระดาษคําตอบให-แก"กรรมการกํากับห-องสอบ
๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณต"างๆที่จําเป]นสําหรับการสอบให-เรียบร-อย
๔) กรรมการกลางมีหน-าที่กํากับห-องสอบ กรณีจาํ เป]นหรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีครูลาปhวย
ลากิจ ไปราชการ หรืออาจมีภารกิจเร"งด"วนจําเป]น ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕) ทําสําเนาข-อสอบทุกรายวิชาตามจํานวนนักเรียนที่เข-าสอบในตารางสอบให-เรียบร-อยแล-วทําลายต-นฉบับ
ข-อสอบหรือเก็บรักษาไว-อย"างปลอดภัย
๖) รับส"งข-อสอบให-กับคณะกรรมการกํากับห-องสอบในแต"ละวิชา
๗) อื่นๆ ตามที่ได-รับมอบหมาย

๓. คณะกรรมการกํากับหองสอบ วันศุกร& ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย
ชั้น
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๓
ม. ๑/๔

คาบที่ ๑
เวลา ๐๘.๔๐-๐๙.๒๐ น.
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
นางสาวภรณชนก บุญจวง
นางพัชนียา ไชยรัตน

คาบที่ ๒
เวลา ๐๙.๒๐-๑๐.๐๐ น.
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางสาวภรณชนก บุญจวง
นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
Mrs.Shella Burinyuy Bongkiyuy

๓
ชั้น
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
ม. ๓/๖

คาบที่ ๑
เวลา ๐๘.๔๐-๐๙.๒๐ น.
นายอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางณัฐธิดา เหลาหา
นายคมสัน สอโส
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นางช"อผกา พิศพล
นางกานติมา มุลทากุล
นางมลิวัลย ยมโคตร
นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
นางสาวรัตนา กนกหงษา
นายอรณพ คําแสน
นางสาวรุ"งนภา เหล"าเทพ

คาบที่ ๒
เวลา ๐๙.๒๐-๑๐.๐๐ น.
นางบัวลอง พรนิคม
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล
นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวกันยชิสา สามารถ
นายคมสัน สอโส
นางสาวรัตนา กนกหงษา
นางสาวกานดา เรืองวานิช
นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นางมลิวัลย ยมโคตร
นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
นายปรมินทร รู-เจน

มีหนาที่
๑) เป]นกรรมการกํากับห-องสอบ ให-เป]นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด-วย การปฏิบัติ
ของผู-กํากับห-องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหนักเรียนผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว:าดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข-อง
๒) กํากับห-องสอบให-เป]นไปด-วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให-ผู-เข-าสอบ
กระทําการทุจริตในการสอบ
๔. คณะกรรมการตรวจขอสอบ
๑) นายอภิชาต คําวิเลิศ
๒) นางศุภสิริ สิริจันทพันธ
๓) นายอรณพ คําแสน
๔) นางช"อผกา พิศพล
๕) นางสาวชนิดาภา โสหา
๖) นายปรมินทร รู-เจน
๗) นางสาวพิชญา แสงทองทิพย
๘) นางสาวศุภัษสร สาธุพันธ
๙) นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน
๑๐) นางพัชนียา ไชยรัตน
๑๑) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล

ประกอบดวย
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครูผู-ช"วย
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
นักศึกษาฝfกประสบการณวิชาชีพ
กรรมการ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู-ช"วย
กรรมการและเลขานุการ

๔
มีหนาที่ ตรวจข-อสอบ และรายงานผลการประเมินผ"านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส
(e- MES) ตามวันเวลาที่กําหนด
ขอให-คุณครูและบุคลากรที่ได-รับการแต"งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน-าที่ที่ได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน-าที่
อย"างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน-าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให-เกิดผลดี
แก"ทางราชการสืบไป ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ ปdญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด ข-อสงสัย
ในการปฏิบัติหน-าที่ให-แจ-งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก-ไข และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก-ไขต"อไป
ทั้งนี้ตั้งแต"บัดนี้เป]นต-นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(นายบวร ใจป^_า)
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

