
 
 

 

 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่  ๐๐๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชร)  

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.......................................................... 

  เพ่ือให้การสอบปลายภาคส าหรับนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชร) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในระหว่าง วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม – วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการสอบกลางภาค 
ดังต่อไปนี้  
  ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยการ วินิจฉัยสั่งการ ตัดสินและแก้ปัญหา และอ านวย
ความสะดวกในการสอบกลางภาค ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๒.  กรรมการก ากับการสอบ ท าหน้าที่ก ากับการสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนดตามตาราง               
ที่แนบมาด้วยนี้ 
 

  ๓.  กรรมการพิมพ์และโรเนียวข้อสอบ ท าหน้าที่จัดพิมพ์และโรเนียวข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนส่ง
ข้อสอบให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ก่อนล่วงหน้า ๕ วัน ก่อนถึงวันก าหนดสอบ มอบให้อาจารย์ผู้สอนบรรจุใส่ซอง 
ประกอบด้วย 

นายอนุชิต  อ่อนเกษ         กรรมการ 
นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  กรรมการ 
นายประทีป  เพ็ญแจ้ง  กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ กรรมการ 
นายธาดา  พรมทับ  กรรมการ 
นายกฤษณะ   จันทร  กรรมการ 

  
   
 
 
 

/๔. ก าหนดการ… 



๔.  ก าหนดการส่งและรับคืนข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้ องสอบ ส่งข้อสอบและรับคืนที่
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามก าหนด  ดังนี้ 
   ๔.๑  ส่งข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนด าเนินการสอบ ๑ วัน 
   ๔.๒  รับข้อสอบคืนภายหลังการสอบรายวิชานั้นๆ เสร็จสิ้นลงในแต่ละวัน 
     
 อนึ่ ง กรรมการผู้กับกับการสอบท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามค าสั่ งต้องบันทึกข้อความ                 
ถึงคณะฯ โดยจัดหาผู้ก ากับการสอบแทน ซึ่งได้รับความยินยอมพร้อมลายเซ็นจากผู้ก ากับการสอบแทน                           
และต้องได้รับอนุญาตจากคณะฯ กอ่น จึงจะพ้นหน้าที่ตามค าสั่ง 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ตารางคุมสอบภาคปกตปิลายภาคเรียนที่ 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กรรมการก ากับการสอบ 
25 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 1 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562 
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ผศ.บุณยกฤต – ดร.เอนก    12301                                      48435 12301     
อ.วิไลลักษณ์ – อ.ขวัญฤทยั    48320    12203  48433  48325      
ดร.อัจฉรา  – ดร.ศักดิ์ศรี   48327 48324           12304 12203 
ผศ.ไพโรจน์ – อ.สุรชัย        48433  48324     48433   
อ.ภูมินทร์ – อ.นเรศ 48158 12301   12301        14704  
ดร.พิมพ์ประไพ – อ.อธิรดา     48158 48324  48325  48324     
ผศ.ไพชยนต์ – อ.วันวิสา       48434    48158 48325 12102    
ผศ.วิจิตร – ดร.ศิรประภา       48324    48320 48326     
ผศ.วชิระ สิงห์คง – อ.ราตรี บุม ี                    48328 48434         48325 48158   
อ.นิภัชราพร – อ.ชยานนท์     48320   48320       12303 12103 
ผศ.สุรินทร์ – ดร.บรรจงศักดิ ์    48324 48158       48434 12305   
รศ.อุมาพร – อ.พิมลพรรณ     48326  12301 48325         
รศ.มัณฑนา – อ.ราตรี โพธิ์ระวัช     48434 48320  48328   48433      
อ.ยุติธรรม – ดร.นุจรินทร์     12104 ศูนย์คอม

ห้อง 6/1 
    48324 ศูนย์คอม

ห้อง 6/1 
    

ผศ.วิไลวรรณ – อ.พัชรา    48325 48435 48324  48433         
ผศ.ดร.นิรุตติ์  – อ.สเถียร        48434 48158 48158       
ผศ.พรหมเมศ – อ.ณัฐพงศ์       48158  48158 48206    48433   
ผศ.ศิลป์ณรงค์ – ดร.ชลธิศ         48320 48324  12201 48324    
รศ.ธีระ – อ.นงลักษณ ์     48320     12201 48434  12305  
ผศ.ดร.ฆัมภิชา – อ.จินดาพร    48436      48325 48202       
ผศ.แดนชัย – อ.ประพัชร์      48325 12201  48326   12301     
ผศ.ดร.ขวัญดาว – ผศ.ภาเกล้า        48328  48326 12304     
ดร.ธนากร – อ.พรนรินทร์       12201   48433   48158   14704  
รศ.ดร.ปรีชา – อ.ปฐมพงษ์         48434 48320 48434 48320     
รศ.ดร.พงศ์ชัย – ผศ.ดร.รัชนี – ผศ.วชิระ 
เล่ียมแก้ว 

48433 48320           48324 12205 

กรรมการกลาง : ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล  ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ ผศ.วสุนธรา รตโนภาส อ.นพรัตน์ ไชยวิโน อ.กีรศักดิ์ พะยะ นายอนุชิต อ่อนเกษ นางสาวนงนุช ดวงอ่อน นายประทีป เพ็ญแจ้ง  
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ นายธาดา พรมทับ นายกฤษณะ จันทร 

 
 


