คำสั่งโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์
ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๐
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓
.....................................................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนผ่ำน
ระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สำนักงำนวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ได้แก่ เครื่องมือวัดควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนนำนำชำติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ โดยโรงเรียนจะดำเนินกำรสอบในวันพฤหัสบดี ที่
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เพื่อให้กำรสอบดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำที่ ๓๙
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพุทธศักรำช ๒๕๕๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้ำที่ ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องกำรเตรียมกำรสอบ
โดยทั่วไปพร้อมให้ข้อเสนอแนะพิจำรณำแก้ไขปัญหำตำมที่เห็นสมควร ประกอบด้วย
๑.๑ นำยจงรัก
เกตแค
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยคมสัน
สีป้อ
กรรมกำร
๑.๓ นำยเสนำะ
อั้งเอย
กรรมกำร
๑.๔ นำงสุจีลักษณ์
จิระเดชประไพ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอบ มีหน้ำที่ ประสำนงำน ดูแล ตรวจสอบ แก้ปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำง
ดำเนินกำรสอบให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย
๒.๑ นำงสุจีลักษณ์
จิระเดชประไพ
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยธิติสรณ์
ศรีธำดำ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๓ นำยชูเกียรติ
อั้งเอย
กรรมกำร
๒.๔ นำยประยุกต์
จิระเดชประไพ
กรรมกำร
๒.๕ นำงชุลีพร
หม่องอิน
กรรมกำร
๒.๖ นำงสำวตรึงใจ
เกียรติกิตติกุล
กรรมกำร
๒.๗ นำยประชุม
เหล่ำแช่ม
กรรมกำร
๒.๘ นำงรัตมณี
แสงสีดำ
กรรมกำร
๒.๙ นำยอุเทน
ทักคุ้ม
กรรมกำร
๒.๑๐ นำงสกุลดำรำ
กองแก้ว
กรรมกำร
๒.๑๑ นำงสุจีลักษณ์
จิระเดชประไพ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๒ นำงนำทกัญญำ
นงภำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒
๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในระหว่ำงดำเนินกำรสอบ
และเตรียมอุปกรณ์กำรสอบให้เรียบร้อย ประกอบด้วย
๓.๑ นำงสุจีลักษณ์
จิระเดชประไพ
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงวิไลวรรณ
จันทิพย์
รองประธำนกรรมกำร
๓.๓ นำงนำรี
ผิวจันทร์
กรรมกำร
๓.๔ นำงนฤมล
ลู่ทอง
กรรมกำร
๓.๕ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๖ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรเย็บและบรรจุข้อสอบ มีหน้ำที่ ดำเนินกำรเย็บข้อสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมรำยวิชำ
ที่กำหนด และบรรจุซองข้อสอบให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย
๔.๑ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ นำงสำวสำยฝน
รั้งพนำเวศ
กรรมกำร
๔.๔ นำงสำวสุภำพร
ทองหล้ำ
กรรมกำร
๔.๕ นำงสำวเพชรลดำ
กำมำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๖ นำงอรัญญำ
ลำดเลำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำรอัดสำเนำข้อสอบ มีหน้ำที่ ดำเนินกำรอัดสำเนำข้อสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมรำยวิชำ
ที่กำหนด และมีจำนวนข้อสอบพอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ ประกอบด้วย
๕.๑ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำงสำวเพชรลดำ
กำมำ
กรรมกำร
๕.๔ นำงอรัญญำ
ลำดเลำ
กรรมกำร
๕.๕ นำงสำวสุธำสินี
เสือดี
กรรมกำร
๕.๖ นำยธนกฤต
โชตินพรัตน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
ติดตั้งประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยสมำน
๖.๒ นำยปรีชำ
๖.๓ นำยประสิทธิ์
๖.๔ นำยวีระพันธ์
๖.๕ นำยสำธิต
๖.๖ นำยรณชัย
๖.๗ นำยวินัย

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่สอบ จัดห้องสอบ ตำมแผนผัง
ดอนชมไพร
พึ่งบัว
ศิริเจริญสุข
เกตุพันธุ์
ศรีสด
ปรำชม
ไล้สมบูรณ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓
๗. คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบและเก็บรักษำข้อสอบ มีหน้ำที่ เก็บรักษำและจ่ำยข้อสอบให้ดำเนินกำรไป
ตำมตำรำง ตรวจนับกระดำษคำตอบ และเตรียมพร้อมสำหรับคุมสอบแทนครูที่ลำป่วย ลำกิจ และไปรำชกำรตำมคำสั่ง
ของโรงเรียน ประกอบด้วย
๗.๑ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
รองประธำนกรรมกำร
๗.๓ นำงสำวสำยฝน รั้งพนำเวศ
กรรมกำร
๗.๔ นำงสำวสุภำพร ทองหล้ำ
กรรมกำร
๗.๕ นำงวิไลวรรณ
จันทิพย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๖ นำงนำรี
ผิวจันทร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบจำกกรรมกำรคุมสอบ มีหน้ำที่ รับส่งข้อสอบให้กรรมกำรกำกับห้องสอบ
ก่อนเวลำ 15 นำที พร้อมทั้งเก็บข้อสอบส่งให้กรรมกำรสอบเมื่อสอบเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
๘.๑ นำยธรรมรัตน์ เบ้ำชำรี
กรรมกำร
๘.๒ นำยนพพร
จันทะคุณ
กรรมกำร
๘.๓ นำยรัฐภูมิ
เอี่ยมรอด
กรรมกำร
๘.๔ นำยสุรพงษ์
วงคำผุย
กรรมกำร
๙. คณะกรรมกำรควบคุมเวลำสอบและประชำสัมพันธ์กำรสอบ มีหน้ำที่ ควบคุมเวลำสอบและประชำสัมพันธ์
กำรสอบ ประกำศแจ้งเตือนเวลำก่อนสอบ และใกล้หมดเวลำสอบตำมตำรำงสอบของทุกวัน ประกอบด้วย
๙.๑ นำยเสนำะ
อั้งเอย
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำยสมำน
ดอนชมไพร
รองประธำนกรรมกำร
๙.๓ นำงสำวสุนิษำ
อำจล้อม
กรรมกำร
๙.๔ นำงลัดดำวัลย์
ดอนชมไพร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๕ นำงสำวเตือนใจ อินทรศักดิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำรคุมห้องสอบ มีหน้ำที่ คุมห้องสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรคุมห้องสอบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งตรวจนับข้อสอบ เรียงกระดำษคำตอบตำมลำดับเลขที่ และนับกระดำษคำตอบให้ครบ
ตำมจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ ประกอบด้วย
ระดับ/ชั้น
ม.๑/เพชร
ม.๑/มรกต
ม.๒/มรกต
ม.๒/ไพลิน
ม.๓/มรกต
ม.๓/ไพลิน

ครูผู้ควบคุมห้องสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐
นำงนันทิยำ คำสิงห์ / นำงวันเพ็ญ จุดำศรี
นำงเตือนใจ สัจวำท / นำงนิตยำ แก่นนำค
นำงสกุลดำรำ กองแก้ว / นำงวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์
นำงลัดดำวัลย์ ดอนชมไพร / นำงสำวรัชฎำภรณ์ บุญประเสริฐ
นำงสำวสกุณำ แก้วทะ / นำยอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์
นำงพัทรส ศรีทอง / นำงนำที เทียนเหลือ

จำนวน
๑๔
๒๐
๒๑
๒๐
๒๑
๒๙

๑๑. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ มีหน้ำที่ ตรวจข้อสอบพร้อมแจ้งผลกำรสอบให้งำนวัดผลและประเมินผล
ในวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เพื่อหลอมรวมสรุป รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐
และแจ้งผลกำรสอบให้นักเรียนเป็นรำยบุคคล ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยธิติสรณ์
ศรีธำดำ
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำงรัชนี
เหลืองทอง
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ นำงมันทนำ
ผุยผัน
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงนิตยำ
แก่นนำค
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงสำวรติพร
สีสำยคำ
กรรมกำร
๑๑.๖ นำงคำสอน
โสมทิพย์
กรรมกำร
๑๑.๗ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑.๘ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๒. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสอบ PISA มีหน้ำที่ ประเมินผลกำรดำเนินกำรสอบ
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแบบรำยงำนส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นำงสุจีลักษณ์
จิระเดชประไพ
ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำงสำววิไลวรรณ จันทิพย์
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ นำงจุรีพร
ศรีธำดำ
กรรมกำร
๑๒.๔ นำงอุไร
ธรรมศุภโกศล
กรรมกำร
๑๒.๕ นำงสำววีรยำ
ตันอุดม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ขอให้คณะครู-อำจำรย์ และลูกจ้ำง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำย เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยจงรัก เกตแค)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์

