
 

 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี  059/2562 
 เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

     ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2561 
--------------------------------- 

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดใหมีการดําเนินการประเมิน
ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนที่  2
ปการศึกษา 2561   เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   และบรรลุวัตถปุระสงคที่วางไว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ.  2547   จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  
และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2561  ปฏิบัติหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  ใหคําปรึกษาในการดาํเนินการประเมินความสามารถในการ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2561  
เปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 
      1.1 นายสรปรัชญ ไวกสิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      1.2 นางสาววไิล ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
       1.3 นางโสพิศ เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
           1.4 วาที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ ์เจียมประสิทธิร์องผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ                      
      1.5 นายปฏิวัต ิ วิจารณปรีชา ครูชํานาญการ  กรรมการ  

     1.6 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     1.7 นางสุรีรัตน ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

               1.8 นางเจียรนัย สืบคํา       ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ         

2.  คณะกรรมการดําเนินการ  มีหนาที่   
               1.  ออกขอสอบสําหรับการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ใหครอบคลุมขอบเขตและ
ตัวชี้วัด และสงตนฉบับขอสอบที่งานวัดผลประเมินผล  ดังน้ี 
           1.1 ขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ขอบเขตการประเมินระดับช้ัน  ม.1 - 3 
           การอานจากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลสารสนเทศ ขอคิด ความรูเกี่ยวกับ
สังคม   และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห วิจารณ สรุปแนวคิด คุณคาท่ีได นําไปประยุกตใชดวย  
วิจารณญาณและถายทอดเปนขอเขียนเชิงสรางสรรค หรือรายงานดวยภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เชน  อาน
หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน คาํแนะนาํ  คาํเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่ 
            1.2  ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิน ระดับชั้น ม. 1 – 3   
        1. สามารถคัดสรรสื่อที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสราง 
                     ความเขาใจ และประยุกตใชความรูจากการอาน 
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        2. สามารถจับประเด็นสาํคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง  สามารถวิเคราะห วิจารณ  
                     ความสมเหตุสมผล  ความนาเชื่อถือ ลําดบัความ และความเปนไปไดของเรื่องที่อาน 
        3. สามารถวิเคราะห  วจิารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับความ และความเปน 
                    ไปไดของเร่ืองท่ีอาน 
        4. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด  แงคิดท่ีไดจากการอาน 
        5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาว โดยการ 
                    เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน  ผังความคิด เปนตน 
 1.3 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ขอบเขตการประเมินระดับช้ัน  ม.4 - 6 
       การอานจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ 
แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาท่ีเอ้ือใหผูอานวิเคราะห วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยง  
หรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ ตลอดจนประยุกตใชในการตัดสินใจ แกปญหา และถายทอด เปนขอเขียน      
เชิงสรางสรรค รายงาน บทความทางวชิาการอยางถูกตองตามหลักวิชา เชน อานบทความวิชาการ วรรณกรรม
ประเภทตางๆ  
 1.4 ตัวช้ีวัดที่ใชในการประเมิน ระดับช้ัน ม. 4 – 6 
      1. สามารถอานเพื่อการศึกษาคนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการประยุกตใชใน 
                  ชีวิตประจําวัน 
      2. สามารถจับประเด็นสาํคัญลําดับเหตุการณจากการอานสื่อท่ีมีความซับซอน 
      3. สามารถวิเคราะหสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ใหขอเสนอแนะใน 
                  แงมุมตาง ๆ 
      4. สามารถประเมินความนาเชื่อถือ คุณคา แนวคิดที่ไดจากสิ่งท่ีอานอยางหลากหลาย  
      5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและ 
                  สมเหตุสมผล 
 2.  ดําเนินการทดสอบประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 – 6   ระหวางวันที่  13 - 20 กุมภาพันธ 2562 ในชั่วโมงเรียนของนักเรียนหรือตามความเหมาะสม
ของคณะกรรมการดําเนินการ    

3.  กรอกคะแนนท่ีไดจากการประเมินลงในใบบันทึกคะแนน และนําสงที่งานวัดผลประเมินผลภายใน
วันที่  13  มีนาคม  2562   ประกอบดวย 

    2.1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ของนักเรียน
ระดับชัน้ ม.1 และ ม.6  
  1.  นางสาวแววมยุรา     จันทรสง         ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นางดวงเดือน  เรงเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางรุงรว ี    อภิชาติธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
        4.  นางณัชภัทร   วงศจีน           ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6.  นางสาวยุพิน  คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางกมลสรวง  คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 8. นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางดวงเดือน  กิติประสาท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสาวโชติรส แมลงภู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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 11. นางจิตฐิชา  ครุฑคง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 12. นายสมนึก  ใยศิลป  ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 
 13. นางสาวมณ ี  แซทอ  ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 

2.2  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห   
และเขียน  ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5  
  1. นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสมพร  ศรีพูล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายไพโรจน  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวพชรพร มั่นหาญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสาวกนกพร ทองสมบุญ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นางสาวนลนัฐรัตน เหลืองออน ครูอัตราจาง  กรรมการ 
9. นายสิทธิชัย  สิงหเทพ  ครูอัตราจาง  กรรมการ  

 10. นางชลปรียา  สวนทว ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

    2.3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ของนักเรียน 
ระดับชั้น ม.3 และ ม.4  

  1. นางสุภาพ  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  เกิดเนตร ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางธิติมา  พรามพิทักษ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวิไลลักษณ  งานสลุง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวรรณธน ี  ศิริโชติไพบูลย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางพยอม  คุมฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 11. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 12. นายนิกร  พันธรุณ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 13. นางสาวภัณฑิลา แยมพยุง ครูผูชวย   กรรมการ 
 14. นางสาวอัฐอรว ี อํ่าบางกระทุม ครูอัตราจาง  กรรมการ  

15. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

   3.  คณะกรรมการบันทึกขอมูล  มีหนาที่  บันทึกผลการประเมินและความสามารถในการอาน  
คิดวิเคราะห และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2561 
ลงในระบบ  SGS  ประกอบดวย   

1. นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
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5. นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ   
6. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 
7. นายธีรพงษ  นวลดอน ครูชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 

       ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานดวยด ี
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 
 
 

        (นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา 
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แบบกรอกคะแนนการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ภาคเรียนที่...........ปการศึกษา ............ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...................  หอง ................. 

 

เลขที ่ รหัสนักเรียน ชื่อ – สกุล 
ตวัชีว้ดั/ระดับ ผลการประเมิน 

1(3) 2(3) 3(3) 4(3) 5(3) ผาน ไมผาน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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แบบกรอกคะแนนการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ภาคเรียนที่...........ปการศึกษา ............ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...................  หอง ................. 

 

เลขที ่ รหัสนักเรียน ชื่อ – สกุล 
ตวัชีว้ดั/ระดับ ผลการประเมิน 

1(3) 2(3) 3(3) 4(3) 5(3) ผาน ไมผาน 

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          

41          

42          

43          

44          

45          

46          

47          

48          

49          

50          
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