
 

        ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
                                                           ที ่ ๓๙๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ 
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
------------------------------------------------- 

       ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”   ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓  ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) 
ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งทางโรงเรียน
ก าหนดให้ประเมินในวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
และคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA ในรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Base 
Testing)  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
                                                     

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปลื้ม  ปรีชา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

หน้าที่    ๑. วางและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
           ๒. ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค 
           ๓. ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 



    -๒- 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร 
นายภูวดล  ส าลี 

ครู  
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

หน้าที่      ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและเตรียมตัวรับการประเมินพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน             
              มาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style 

 
คณะกรรมการจัดห้องสอบ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายชินวัจน์ คณัชธมวัจน ์
กรรมการก ากับห้องสอบทุกคน 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี 

 คร ูช านาญการ 
  
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑.  จัดเตรียมป้ายหอ้งและติดหน้าห้องสอบ 
           ๒.  จัดห้องสอบ โดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอดีกับจ านวนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ 

 
คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ 

นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู  ประธานกรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นายภูวดล  ส าลี  

คร ู 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

หน้าที่    ๑. จัดท าคู่มือการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ส าหรับคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๒. แจกคู่มือการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ส าหรับคณะกรรมการก ากับห้องสอบให้กรรมการ 
               ก ากับห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ  ๑๐  นาท ี
           ๓. ตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
           ๔. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
                                   คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 

 ห้องสอบที่ ชั้น สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

๑ ม.๓/๑ คอม ๑ นางสาวสมาพร  สมสืบ          คร ูช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก       คร ู

๒ ม.๓/๒ คอม ๒ นางจิตร์สมา  สมงาม            คร ูช านาญการ 
นางสาววรรณสิริ    นาคเรือง   ครูผู้ช่วย 

๓ ม.๓/๓ คอม ๓ นางสาวพรทิพย์  อุดร            คร ูช านาญการพิเศษ 
นายอนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       

๔ ม.๓/๔ คอม ๔ นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น      คร ู 
นางสาวขวัญชนก พานตะสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๕ ม.๓/๘ คอม ๕ นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครผูู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข         ครอัูตราจ้าง 

 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

 ห้องสอบที่ ชั้น สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

๑ ม.๓/๕ คอม ๑ นางสาวสุรีย์  ทนคง              คร ู 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครผูู้ช่วย 

๒ ม.๓/๖ คอม ๒ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน      คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ    คร ู

๓ ม.๓/๗ คอม ๓ นางสาวน้ าฝน เลี้ยงชั่งทอง       ครูอัตราจ้าง       
นายวัชราสน์  ไชยสัจ        นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๔ ม.๓/๙ คอม ๔ นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง 
นางสาวขวัญชนก พานตะสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๕ ม.๓/๑๐ คอม ๕ นายสมพร  อมรเวช              คร ู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส          คร ู

 

หน้าที่   ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปด าเนินการสอบตามห้องที่ได้รับมอบหมาย 
           ๒. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ และให้นักเรียน 
               นั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลาท าข้อสอบ  
           ๓. น าเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบไปส่งคืนให้กรรมการกลาง 



-๔- 

    ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและเต็มก าลังความสามารถ          
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ 
 

                       สั่ง   ณ   วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) 
ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

วัน  เดือน ปี เวลาสอบ ระดับชัน้ ห้องสอบ 

21 ตุลาคม 2563 08.30 – 11.00 น. ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 
ม.3/4 
ม.3/8 

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 

13.00 – 15.๓0 น. ม.3/5 
ม.3/6 
ม.3/7 
ม.3/9 

ม.3/10 

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 

 
 


