
 
 

 

 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่๑๐๑/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร)  

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.......................................................... 

  เพื่อให้การสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค 
ดังต่อไปนี้  
  ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ ตัดสินและแก้ปัญหา และอำนวย
ความสะดวกในการสอบปลายภาค ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๒.  กรรมการกำกับการสอบ ทำหน้าที่กำกับการสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดตามตาราง               
ที่แนบมาด้วยนี้ 
 

  ๓.  กรรมการพิมพ์และโรเนียวข้อสอบ ทำหน้าที่จัดพิมพ์และโรเนียวข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนส่ง
ข้อสอบให้เจ้าหน้าที ่จัดพิมพ์ก่อนล่วงหน้า ๕ วัน  ก่อนถึงวันกำหนดสอบ มอบให้อาจารย์ผู ้สอนบรรจุใส่ซอง 
ประกอบด้วย 

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

  
   
 
 
 

/๔. กำหนดการ… 



๔.  กำหนดการส่งและรับคืนข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้ องสอบ ส่งข้อสอบและรับคืนที่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกำหนด  ดังนี้ 
   ๔.๑  ส่งข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการสอบ ๑ วัน 
   ๔.๒  รับข้อสอบคืนภายหลังการสอบรายวิชานั้นๆ เสร็จสิ้นลงในแต่ละวัน 
     
 อนึ ่ง กรรมการผู ้ก ับกับการสอบท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได ้ตามคำสั ่งต ้องบันทึกข้อความ                 
ถึงคณะฯ โดยจัดหาผู ้กำกับการสอบแทน ซึ ่งได้ร ับความยินยอมพร้อมลายเซ็นจากผู ้กำกับการสอบแทน                           
และต้องได้รับอนุญาตจากคณะฯ ก่อน จึงจะพ้นหน้าที่ตามคำสั่ง 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

ตารางคุมสอบภาคปกตกิลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กรรมการกำกับการสอบ 
28 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2563 2 กันยายน 2563 3 กันยายน 2563 

09.00 –11.00 น. 13.00 –15.00 น. 09.00 –11.00 น. 13.00 –15.00 น. 09.00 –11.00 น. 13.00 –15.00 น. 09.00 –11.00 น. 13.00 –15.00 น. 09.00 –11.00 น. 13.00 –15.00 น. 
ดร.ธนากร – ดร.เอนก      48434 48320  48433 48324   
ดร.อัจฉรา  – ดร.ศิรประภา         48132 48326 48132 48132 
ผศ.บุณยกฤต  – ดร.นิภัชราพร   48326 12201     48328 48324 

อ.จินดาพร – อ.ขวัญฤทัย   48325   ห้องชั้น 6/1 
25604 48326 48320   

ผศ.ไพโรจน์ – อ.สุวิชญา  48326   48434 48324 48325    
ผศ.ไพชยนต์ – อ.สุรชัย     48327     48434  48158 48158 
ผศ.วิจิตร – อ.ภูมินทร์    48327 48158    48327 48434 
รศ.วชิระ สิงห์คง – อ.อธิรดา       48320 48325 48433 48433 
รศ.อุมาพร – อ.พิมลพรรณ 48433  ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 48328       
รศ.มัณฑนา – อ.ราตรี โพธ์ิระวัช 48158  48324 48328 48325       
ดร.นุจรินทร์ – อ.พัชรา 48327 12201  48433  48158        
อ.ยุติธรรม –  ดร.อภิชญา 48320    25406 25406 25406    
ผศ.พรหมเมศ – อ.ณัฐพงศ์     48324 48433   48324 48325 
ผศ.ศิลป์ณรงค์ – ผศ.สุรินทร์    48320 48433   48327  48434  
รศ.ดร.นิรุตต์ิ – ดร.ชลธิศ    48434   48434 48434   48320  

ผศ.ดร.ฆัมภิชา – อ.พรนรินทร์   48325 12201 48324 
ห้องชั้น 7/2 

25706 
      

ดร.บรรจงศักดิ์ – ดร.ศักดิ์ศรี   48324 48158    48325  48324    
ดร.พิมประไพ – อ.นงลักษณ์   48320   48328 48158     48326 
ผศ.แดนชัย – ผศ.ภาเกล้า   48328  48320     48325 48320 
ผศ.ดร.ขวัญดาว – อ.ราตรี บุมี  48325 12303 48326   48328    
รศ.ดร.ปรีชา – ดร.ปฐมพงษ์     48327 48324 48327 48325     
ผศ.วิไลลักษณ์ – อ.วันวิสา   48433      48158  48326 48433 
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว – อ.สเถียร – 
อ.นเรศ     

  48434 12201 48433 48433     

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

  
 


