คำสั่งโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
ที่ 139 / ๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบวัดผลกลางปีและปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63
เพื่อให้การดาเนินงานวัดผล–ประเมินผล การสอบกลางปีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการสอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ใน
ระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนออทิ สติก ในระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่า งวัน ที่ 9-10
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายสุขุม
เหล่าจิรอังกูร
ประธาน
๒. นายคณาธิป
ไพรพิบูลยกิจ
กรรมการ
๓. นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม
กรรมการ
4. นางสาวอังคณา
รอดผล
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรออกแบบทดสอบ และตรวจกระดำษคำตอบ
ครูประจาวิชาทุกคน
หน้าที่
๑) ออกข้อสอบประจาวิชาของตนเอง โดยใช้หวั ข้อสอบว่า “แบบทดสอบ”
๒) จัดนับตัวข้อสอบ หรือกระดาษคาตอบ เท่าจานวนผู้เข้าสอบส่งให้คณะกรรมการจัดข้อสอบ
๓) ตรวจกระดาษคาตอบ
๓. คณะกรรมกำรจัดทำข้อสอบ
ระดับประถมศึกษำ
๑. นางสาวจารุวรรณ
๒. นางสาวกรรณิการ์
๓. นางผุสดี
๔. นางณัฐวดี
๕. นางสาวรัชฏวรรณ
๖. นางสาวชิชญาญ์
๗. นางสาวปราณี
๘. นายชาญณรงค์

ปล้องทอง
สุขบท
แจ่มใส
อมราพิทักษ์
ประพาน
เซิบกลาง
แห้วใต้
คุ้มทรัพย์

ระดับมัธยมศึกษำ
ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน
๑. นางสาวปิยสุดา
๒. นางสาวสิริมาส
๓. นายดุลยภาส
๔. นายนคร
5. นางสาวชนาภรณ์

พะหลวง
ศรีคง
อยู่ชัชวาล
ปราบมนตรี
กงเวียน
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

๒
ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ
๑. นางสาวดาราน้อย
๒. นายณัฎฐกัลย์
๓. นางสาวชิดชนก
๔. นายศุภชัย
ประเภทออทิสติก
1. นายคณาธิป
2. นายชัยวัฒน์
3. นางสาวชุลีกร

จันดี
ศรีสูงเนิน
มุขพรหม
กวาวสาย
ไพรพิบูลยกิจ
ถุงเสน
หลวงบารุง

หน้ำที่
๑) จัดนับกระดาษข้อสอบรายวิชาต่าง ๆตรงตามตารางที่สอบ
๒) จัดเก็บข้อสอบเข้าซองเป็นรายห้อง แยกซองภาคเช้า – บ่าย โดยเรียงตามวัน – เวลาที่สอบ
๓) นาข้อสอบที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนาเก็บไว้ ณ ห้องวิชาการ
ตำรำงแสดงสถำนที่รับข้อสอบฉบับจริง
ประภทควำมพิกำร/ระดับชั้น
สถำนที่รับข้อสอบ
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ระดับประถมศึกษา
ห้องเรียนชั้น ป.6
ระดับมัธยมศึกษา
ห้องวิชาการ
บกพร่องทำงสติปัญญำ
ห้องเรียนชั้น ม.1/2 (ปญ.ชั้นล่าง)
ออทิสติก
ห้องพักครูออทิสติก
๔. คณะกรรมกำรกลำง
ระดับประถมศึกษำ
1. นางผุสดี
2. นายชาญณรงค์
ระดับมัธยมศึกษำ
๑. นายดุลยภาส
๒. นายศุภชัย
๓. นางสาวสุดารัตน์

ผู้รับข้อสอบ
ครูจารุวรรณ
ครูปิยสุดา
ครูดาราน้อย
ครูชัยวัฒน์

หมำยเหตุ

ปล้องทอง และคณะกรรมการ
พะหลวง และคณะกรรมการ
จันดี
และคณะกรรมการ
ถุงเสน และคณะกรรมการ

แจ่มใส
คุ้มทรัพย์
อยู่ชัชวาล ( หู ม.1-6)
กวาวสาย (ปัญญา)
แดนกาไสย (ออทิสติก)

หน้ำที่
๑) คณะกรรมการกลางเบิกข้อสอบจากห้องพักข้อสอบ ก่อนเวลาสอบ ๑๕ นาทีและเบิกครั้งละครึ่งวัน
๒) ดาเนินการแจกซองข้อสอบโดยแจกให้ตรงตามห้องตามตารางสอบของวันนั้น ๆ
๓) เก็บข้อสอบที่เสร็จแล้วส่งคืนระดับ
๔) ช่วยกากับห้องสอบแทนผู้กากับห้องสอบกรณีผู้กากับห้องสอบติดราชการหรือลา
๕. คณะกรรมกำรประเมินควำมพร้อม
ระดับอนุบำล
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

๓
๑. นางสาวพิไลวรรณ
๒. นางสาวมิรันตรี
3. นางสุกฤตา
4. นางสาวสมฤทัย
๖. คณะกรรมกำรกำกับห้องสอบ
ระดับประถมศึกษำ
๑. นางสาวปราณี
๒. นางสาวกรรณิการ์
๓. นางสาวรัชฏวรรณ
๔. นางสาวชิชญาญ์
๕. นางณัฐวดี
๖. นางสาวจารุวรรณ

ใจกล้า
แก้วอาทะ
อยู่สมบูรณ์
อิ่มพลี

กรรมการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาล 2
กรรมการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาล 3
ผู้ช่วยกรรมการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาล 2
ผู้ช่วยกรรมการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาล 3

แห้วใต้
สุขบท
ประพาน
เซิบกลาง
อมราพิทักษ์
ปล้องทอง

กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/1
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษำ (บกพร่องทำงกำรได้ยิน)
๑. นางสาวพัชรินทร์
โกวิทนิธิกุล
๒. นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
3. นางสาวสิริมาส
ศรีคง
4. นางสาวอังคณา
รอดผล
5. นางสาวชนาภรณ์
กงเวียน
6. นายดุลยภาส
อยู่ชัชวาล
7. นางสาวปิยสุดา
พะหลวง
8. นายนคร
ปราบมนตรี
9. นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม
10. นางสาวพนมพร
อมรสันต์
ระดับมัธยมศึกษำ (บกพร่องทำงสติปัญญำ)
๑. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
2. นางสาวดาราน้อย
จันดี
3. นางสาวชิดชนก
มุขพรหม
๔. นางขนิษฐา
วุฒิพงศ์ปรีชา
5. นายไตรภพ
ทองช่วง
6. นางสาวสุรีย์พร
สุขเกษม
7. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
8. นายศุภชัย
กวาวสาย
9. นางสาววิภาวัลย์
แก้ววรรณา
10. นางสาวปรัชญาภรณ์
ม่วงศิลป์
ระดับมัธยมศึกษำ (ออทิสติก)
๑. นายคณาธิป
ไพรพิบูลยกิจ
๒. นางสาวชุลีกร
หลวงบารุง
3. นางสาวสุดารัตน์
แดนกาไสย

กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/1
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/1
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/2
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ช่วยกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ช่วยกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-๖
กากับห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/2
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
กากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ช่วยกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ช่วยกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประธานกากับการสอบนักเรียนออทิสติก
กรรมการกากับห้องสอบนักเรียนออทิสติก
ผู้ช่วยกรรมการกากับห้องสอบนักเรียนออทิสติก
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

๔
หน้ำที่
๑) จัดที่นั่งสอบให้ผู้เข้าสอบและชี้แจงข้อตกลงก่อนสอบ
๒) แจ้งรายวิชา เวลา วันที่สอบในแต่ละวัน และแจกข้อสอบให้ผู้เข้าสอบ
๓) บอกเวลาสอบ – แจ้งเวลา ๑๕ นาที ก่อนหมดเวลาสอบ
๔) ตรวจนับจานวนข้อสอบและกระดาษคาตอบให้ครบจานวนผู้เข้าสอบ
๕) จัดเก็บข้อสอบพร้อมเขียนแจ้งใบปะหน้า – จานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ เย็บเป็นรายวิชา
๖) ผู้คุมสอบดาเนินการ ให้ประธานและกรรมการร่วมคุมสอบลงลายมือชื่อบนใบปะหน้า
๗) ส่งข้อสอบที่สอบเสร็จแล้วให้คณะกรรมการกลาง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร
๑. นางสาวอังคณา
๒. นายคณาธิป
3. นางสาวจารุวรรณ
4. นายชัยวัฒน์
5. นางสาวพัชรินทร์
6. นายดุลยภาส
7. นางสาวดาราน้อย
8. นางสาวธนิดา
9. นางสาวสุมาลี
10. นางสาวปิยสุดา

รอดผล
ไพรพิบูลยกิจ
ปล้องทอง
ถุงเสน
โกวิทนิธิกุล
อยู่ชัชวาล
จันดี
สวัสดิ์พร้อม
แซ่อึ้ง
พะหลวง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขนุการ

หน้ำที่

๑) ตรวจเอกสารฉบับร่างคาสั่งสอบและตารางสอบ จากงานทะเบียนวัดผล
๒) จัดพิมพ์คาสั่ง เตรียมเอกสารการจัดสอบ
๘. คณะกรรมกำรตรวจเอกสำรแบบบันทึกกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (ปพ.๕) สมุดรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนรำยบุคคล (ปพ.๖) และ ใบแจ้งผลกำรเรียนรำยวิชำ (X)
1. นางสาวอังคณา
รอดผล
หัวหน้างานทะเบียนวัดผลฯ
2. นางสาวปราณี
แห้วใต้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางสาวปิยสุดา
พะหลวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. นางสาวพัชรินทร์
โกวิทนิธิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาวสิริมาส
ศรีคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. นายณัฎฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. นางสาวชิดชนก
มุขพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. นายคณาธิป
ไพรพิบูลยกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/หัวหน้าระดับมัธยมฯ
9. นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. นางสาวชุลีกร
หลวงบารุง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้ำที่
๑) งานทะเบียนวัดผลนาเอกสาร แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) สมุดรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุ คคล (ปพ.๖) และ ใบแจ้ง ผลการเรี ยนรายวิชา (X) ส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างรายวิชาในสาระนั้นๆ
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

๕
๒) ตรวจความถูกต้องของแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) และใบแจ้งผลการเรียน (X)
๓) หากพบข้อผิดพลาดส่งคืนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขโดยตรงได้ทันที
๔) รวบรวมเอกสารที่ตรวจถูกต้องทั้งหมดส่งให้งานทะเบียนและกลุ่มบริหารวิชาการ
ตำรำงมอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกรอกผลกำรเรียนลงโปรแกรม School MIS
ระดับชั้น/ประเภทควำมพิกำร
ระดับประถมศึกษา
(บกพร่องทางการได้ยิน)
ระดับมัธยมศึกษา
(บกพร่องทางการได้ยิน)
ระดับมัธยมศึกษา
(บกพร่องทางสติปัญญา)
ระดับมัธยมศึกษา
(ออทิสติก)

กรอกผลกำรเรียน
ในระดับชัน้

รำยงำนผลเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ

ป.1-ป.6

ปพ.6/ปพ.1

ม.1-ม.6

ปพ.6/ปพ.1

ม.1-ม.6

ปพ.6/ปพ.1

ม.4-ม.6

ปพ.6/ปพ.1

๙. คณะกรรมกำรประสำนงำน สรุป ประเมินผล
๑. นางสาวอังคณา
รอดผล
๒. นางสาวปิยสุดา
พะหลวง
3. นายดุลยภาส
อยู่ชัชวาล
๔. นางสาวชิชญาญ์
เซิบกลาง
๕. นางสาวชิดชนก
มุขพรหม
๖. นางสาวชุลีกร
หลวงบารุง
7. นางสาวดาราน้อย
จันดี
8. นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม

ผู้รบั ผิดชอบลงโปรแกรม
School MIS
นางสาวชิชญาญ์ เซิบกลาง
นางสาวชิดชนก มุขพรหม
นางสาวอังคณา รอดผล
นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล
นางสาวชิดชนก มุขพรหม
นางสาวดาราน้อย จันดี
นางสาวชุลีกร หลวงบารุง

หมำยเหตุ
สิ้น
ปีการศึกษา
ปลายภาค
ปลายภาค
ปลายภาค

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขนุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร)
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

๖
ตำรำงดำเนินงำนเอกสำรประเมินผล : สอบกลำงปี/ปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕63
วัน เดือน ปี

รำยกำร

2-6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3

ส่งข้อสอบฉบับจริง

5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3

จัดข้อสอบ
สอบกลางปี / ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63
รับข้อสอบรายวิชาไปตรวจ
ทาเอกสารการประเมินผล
ดาเนินการตรวจ ปพ.๕ / x
ส่งเอกสารการวัดผลประเมินผล
ลงคะแนน ปพ.๖ ในโปรแกรม
School MISทั้ง 3 ประเภทความ
พิการ (ระดับมัธยมศึกษา)
ส่งเอกสารการวัดผลประเมินผล

10 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
16-20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3
23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3

หมำยเหตุ
ครูประจาวิชาส่งข้อสอบ
ที่หัวหน้าระดับ/ตามตรางที่กาหนด
กรรมการจัดข้อสอบ
กรรมการกากับห้องสอบ
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานทะเบียนและวัดผล
คณะกรรมการ
งานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มบริหารวิชาการ

หมำยเหตุ ขอให้ปฏิบัติตามตารางนี้เป็นสาคัญ

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

