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ค ำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ท่ี  ๔๘ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรวัดและประเมินผลกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน ตำมแนวทำงกำรประเมินผล PISA   
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๓  ภำคเรียนที่  ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

-------------------------------- 
   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดให้ด าเนินการวัดและ

ประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading  Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ - ๓  ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยให้ด าเนินการจัดสอบและ
รายงานผล  ๒  ครั้ง  ครั้งท่ี  ๑  ด าเนินการในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  และครั้งท่ี  ๒  ด าเนินการใน            
เดือนมกราคม  ๒๕๖๒  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังนี้ 

 

   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายพงษ์อนนัต์  ธรรมศิริ  ประธานกรรมการ 
๒. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์  กรรมการ 
๔. นางสาววิไลพร  จันเทพา  กรรมการ 
๕. นางธีรารัตน์  ก าจัด   กรรมการและเลขานุการ   
๖. นางยุพดี  พรหมทา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
 

     ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
๑. นางธีรารัตน์  ก าจัด   ประธานกรรมการ 
๒. นางยุพดี  พรหมทา   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนันทา  บุญเอนก  กรรมการ 
๔. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช  กรรมการ 
๕. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  กรรมการ 
๖. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๒ 
หน้ำที่   ๑.  ส ารวจข้อมูลประกอบการจัดตารางสอบและห้องสอบ 
           ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ  
๑. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศศิรดา  สุภาพ  กรรมการ 
๔. นายณัฐปคัลภ์  ทองรอง  กรรมการ 
๕. นายวรเชษฐ์  สอนจันดา  กรรมการ 
๖. นายอรรถยา  ชาภักดี  กรรมการ 
๗. นายณรงค์ชล  โคตรทอง  กรรมการ 
๘. นายนริศ  โนนน้อย   กรรมการ 
๙. นายสิทธิศักดิ์  นะรื่นรัมย ์  กรรมการ 
๑๐. นางสาววชิรญาณ์  เดชากุลตระกูล กรรมการ 
๑๑. นายธีรศักดิ์  บุญเชิญ   กรรมการ 
๑๒. นายกิตติศักดิ์  หยาปัสสา  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง กรรมการ 
๑๔. นายอัครเดช  ผลวิสุทธิ์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวนารีรัตน์  อินตะนัย  กรรมการ 
๑๖. นางสาวเจนจิรา  สดช่ืน  กรรมการ 
๑๗. นางสาวณัฐพร  อุสาหะ  กรรมการ 
๑๘. นายรัชพล  ประพันธ์   กรรมการ 
๑๙. นางสาวภัทริยา  ไชยรัตน์  กรรมการ 
๒๐. นางสาวศศินา  ภาคสอง  กรรมการ 
๒๑. นางสาววิภาวี  ค าศรี   กรรมการ 
๒๒. นางวรัชยา  เรือนค า   กรรมการ 
๒๓. นางสาวฐานิดา  อินทะนา  กรรมการ 
๒๔. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช  กรรมการ 
๒๕. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๖. นายสุพิศ  จิตส าราญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่   ๑.  อัดส าเนาแบบทดสอบและจัดซองแบบทดสอบให้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบ 
๒.  จัดเตรียมและตรวจนับข้อสอบให้พร้อมก่อนวันสอบ 
 

๔. คณะกรรมกำรกลำง 
๑. นางยุพดี  พรหมทา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิตวิไล  ค าภา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวฐานิดา  อินทะนา  กรรมการ 



๓ 
๔. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช  กรรมการ 
๕. นางสาวศศิรดา  สุภาพ  กรรมการ 
๖. นายณัฐปคัลภ์  ทองรอง  กรรมการ 
๗. นายวรเชษฐ์  สอนจันดา  กรรมการ 
๘. นายอรรถยา  ชาภักดี  กรรมการ 
๙. นายณรงค์ชล  โคตรทอง  กรรมการ 
๑๐. นายนริศ  โนนน้อย   กรรมการ 
๑๑. นายสิทธิศักดิ์  นะรื่นรัมย ์  กรรมการ 
๑๒. นางสาววชิรญาณ์  เดชากุลตระกูล กรรมการ 
๑๓. นายธีรศักดิ์  บุญเชิญ   กรรมการ 
๑๔. นายกิตติศักดิ์  หยาปัสสา  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง กรรมการ 
๑๖. นายอัครเดช  ผลวิสุทธิ์  กรรมการ 
๑๗. นางสาวนารีรัตน์  อินตะนัย  กรรมการ 
๑๘. นางสาวเจนจิรา  สดช่ืน  กรรมการ 
๑๙. นางสาวณัฐพร  อุสาหะ  กรรมการ 
๒๐. นายรัชพล  ประพันธ์   กรรมการ 
๒๑. นางสาวภัทริยา  ไชยรัตน์  กรรมการ 
๒๒. นางสาวศศินา  ภาคสอง  กรรมการ 
๒๓. นางสาววิภาวี  ค าศรี   กรรมการ 
๒๔. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางวรัชยา  เรือนค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที่   ๑.  เก็บ รักษาข้อสอบและจัดท าบัญชีเบิกจ่ายข้อสอบให้ครูผู้ก ากับห้องสอบ 
 ๒.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบให้พร้อมก่อนสอบ 
          ๓.  จ่าย – รับกระดาษค าตอบและข้อสอบพร้อมตรวจสอบจ านวนให้ถูกต้อง  
          ๔.  ก ากับห้องสอบตามท่ีได้รับมอบหมายกรณีกรรมการคุมสอบติดภารกิจไม่สามารถคุมสอบได้ 
          ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ  
๑. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร  ประธานกรรมการ 
๒. นางนัยนา  ธรรมศิร ิ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางอาภรณ์  บุญมาก   รองประธานกรรมการ 
๔. นางขนิษฐา  เจริญกิจ  กรรมการ 
๕. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์  กรรมการ 
๖. นางสุวจี  สังข์แก้ว   กรรมการ 



๔ 
๗. นางสมศรี  พรหมคช   กรรมการ 
๘. นายอภิวุฒิ  ทองไทย   กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน  กรรมการ 
๑๐. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์  กรรมการ 
๑๑. นางชุมพร  ประมาพันธ์  กรรมการ 
๑๒. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์  กรรมการ 
๑๓. นางณัฐฐาพร  มูลมี   กรรมการ 
๑๔. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง  กรรมการ 
๑๕. นางสุนันทา  บุญเอนก  กรรมการ 
๑๖. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุดารัตน์  สารโท  กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุภาพร  แสงลับ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายชัยกฤต  อินทะโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่   ๑.  ตรวจข้อสอบในแต่ละระดับ 
๒.  หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยให้ส่งซองบรรจุกระดาษค าตอบคืนท่ีห้องส านักงานวิชาการ 

 ๓.  น าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาภาษาไทย 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
  

๖. คณะกรรมกำรกรอกคะแนนและข้อมูล 
๑. นายวีรยุทธ  เช้ือชม   กรรมการ 
๒. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ กรรมการ 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  กรรมการ 
๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓  กรรมการ 
๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔  กรรมการ 
๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  กรรมการ 
๘. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖  กรรมการ 
๙. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗  กรรมการ 
๑๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘  กรรมการ 
๑๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙  กรรมการ 
๑๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐  กรรมการ 
๑๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๑  กรรมการ 
๑๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒  กรรมการ 
๑๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๓  กรรมการ 
 



๕ 
๑๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑  กรรมการ 
๑๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  กรรมการ 
๑๘. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓  กรรมการ 
๑๙. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔  กรรมการ 
๒๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕  กรรมการ 
๒๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖  กรรมการ 
๒๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗  กรรมการ 
๒๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘  กรรมการ 
๒๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙  กรรมการ 
๒๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐  กรรมการ 
๒๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑  กรรมการ 
๒๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๒  กรรมการ 
๒๘. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๓  กรรมการ 
๒๙. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑  กรรมการ 
๓๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  กรรมการ 
๓๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  กรรมการ 
๓๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  กรรมการ 
๓๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕  กรรมการ 
๓๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖  กรรมการ 
๓๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗  กรรมการ 
๓๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘  กรรมการ 
๓๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙  กรรมการ 
๓๘. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐  กรรมการ 
๓๙. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑  กรรมการ 
๔๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๒  กรรมการ 
๔๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๓  กรรมการ 
๔๒. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑.  รับกระดาษค าตอบท่ีตรวจแล้วกรอกคะแนนตามแบบฟอร์มของ  สพม.๒๘   
           ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
   ๑.  นางสาววิไลพร  จันเทพา  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางขนิษฐา  เจริญกิจ   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นักการภารโรง  และแม่บ้านทุกคน กรรมการ 
   ๔.  นายสมจิตร  ขนันแข็ง   กรรมการและเลขานุการ  
   ๕.  นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทะศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๖ 
หน้ำที่   ๑.  ท าความสะอาดและจัดห้องสอบให้เรียบร้อย  
 ๒.  ดูแลความเรียบร้อยห้องสอบและอาคารให้มีความพร้อมก่อนสอบ 
 

             ๘. คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน 
๑.  นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวจินตนา  พละสรร  กรรมการ 
๔.  นายชัยชาญ  ค าแปล   กรรมการ 
๕.  นางนุจรี  ศรีประใหม   กรรมการ 
๖.  นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว  กรรมการ 
๗.  นางสาวนราธิป  ทองแย้ม  กรรมการ 
๘.  นางศิรินนภา  จวงพลงาม  กรรมการและเลขานุการ 
๙.  นางพิมลรัตน์  บุญงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่   ๑.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบการรู้เรื่องการอ่านช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
       ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
          ๒.  เตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
 

  ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ  เสียสละ  กรณีมีปัญหาให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยทันที 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

 
     (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 


