
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ที่            /๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์  PISA  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

(เป็นหน่วยปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) 
........................... 

        เพ่ือเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนำนำชำติในภำพของกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  สอดรับกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนุญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  หมวด  ๑๖  กำรปฏิรูปประเทศ  มำตรำ  ๒๕๘ จ  ด้ำนกำรศึกษำ  
(๔)  ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับ  เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัดและปรับปรุง
โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำมำยดังกล่ำว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชำติ  ระดับเขต
พ้ืนที่และระดับโรงเรียน 
        ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๐  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๖   จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์  PISA  ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  ว่ำที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นำมศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   ประธำนกรรมกำร  
 ๒.  น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำยโชติ  บุญทน  รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑  รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.  นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑  รองประธำนกรรมกำร 
 ๕.  นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑  รองประธำนกรรมกำร  
 ๖.  นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑  รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๘.  คณะกรรมกำร กตปน. ทุกคน     กรรมกำร 
 ๙.  ประธำนกลุ่มโรงเรียนทุกโรงเรียน     กรรมกำร 
 ๑๐.  ศึกษำนิเทศทุกคนในสังกัด     กรรมกำร     
 ๑๑. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๒. นำยเสรี กำหลง           ศึกษำนิเทศก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือและตัดสินใจแก้ปัญหำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 
            ของศูนย์  PISA  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  เป็นไปด้วย 
     ควำมเรียบร้อย                                   
        
 
                   ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน /. 



๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 ๑.  น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล  รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ  เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยสมโภชน์  หลักฐำน  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำยส ำรำญ  วังนุรำช  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๔.  นำงจุลพนม  ธำนี   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๕.  นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๖.  นำงวยุรีย์  ศิริโชต ิ  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๗.  นำงนลินี  บุษบงก์  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๘.  นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๙.  นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์  ศน.สพป..ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมกำร 
 ๑๐. นำงมำริษำ  จันทร์เทียม  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงพิมฐิศำ  ศีลำสำร  ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ศันธนีย์  โคตรวงศ์   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเสรี  กำหลง   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 ๑๓. น.ส.ประพิษศร  กรมเมือง ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร/ผช.เลขำนุกำร 
มีหน้ำที่     ๑.  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรสอบ  PISA  ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
    ๒.  เผยแพร่ข้อสอบที่ได้รับอนุญำตให้เปยแพร่ได้กับโรงเรียนในสังกัด 
    ๓.  ส่งเสริม สนับสนัน ใหโ้รงเรียนจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกำรประเมินสู่สำกล 
    ๔.  อ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควร 

       ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ PISA  ให้กับโรงเรียนใน      
กลุ่ม CEO  ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรสอบ PISA  ในปี  ๒๐๑๘   

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      


