
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ที ่ ๒๔๓๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาค ปกต ิ

ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดกําหนดวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ  
ประจําภาคปลาย ในระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ , วันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ 
๒๔ , ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการสอบปลายภาคเปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑.๑ อาจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ประธานกรรมการ 

๑.๒ อาจารย ดร.ธนาภรณ พันทวี  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ อาจารย ดร.วิชิต  กํามันตะคุณ กรรมการ 
  ๑.๔ อาจารย ดร.วัชรากร  วงศคําจันทร กรรมการ 
  ๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยเกษศิรินทร ภิญญาคง กรรมการ 
  ๑.๕ อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา  กรรมการ 
  ๑.๖ อาจารย ดร.พิทักษ   พลคชา  กรรมการ 
  ๑.๗ ผูชวยศาตราจารย ดร.ศิริพร ดอนแกวบัว กรรมการ 
  ๑.๘ อาจารย ดร.พูนสุข  จันทศิลป กรรมการ 
  ๑.๙ อาจารยอัจฉรียา  พัฒนสระคู กรรมการ 
  ๑.๑๐ ผูชวยศาสตราจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา กรรมการ 

๑.๑๑ อาจารยอภิรักษ  บูรรุงโรจน กรรมการ 
๑.๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่ อํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการกํากับหองสอบ และพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน  
        ในระหวางการดําเนินการสอบ 
 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการกองกลาง 

๒.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต ประธานกรรมการ 
๒.๒ อาจารยกลา   ภูมิพยัคฆ รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางนันทนภัส  ศรีนนท  กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย  กรรมการ 
  ๒.๕ นางนวลละออง  กันแกว  กรรมการ 
  ๒.๖ นายปรัชญา   สุทธิประภา กรรมการ 

๒.๗ นางเนาวะพา  อนารัตน กรรมการ 
๒.๘ นางสาววิลาวรรณ  กมลสินธ กรรมการ 
๒.๙ นายรัชกฤช   ฝายรีย  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวนิภาพร      ประเสริฐสังข กรรมการ 
๒.๑๑ นางสุภาวดี            ศรีลัย   กรรมการและเลขานุการ 
 

/๒.๑๒ นางสาวสุกัญญา... 



  

 
๒.๑๒ นางสาวสุกัญญา        แพงโพนทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๓ นายอนุวัตร   ไชยรินทร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ       

หนาที่  ๑. วางแผนงานดําเนินงานและประสานงานในการสอบปลายภาค ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๒. จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับการสอบปลายภาค 
 ๓. รับ – สง ขอสอบจากอาจารยผูสอน และ คณะกรรมการกํากับการสอบ 
 ๔. ตรวจเช็คจํานวนขอสอบและกระดาษคําตอบใหถูกตอง 
 

๓. คณะกรรมการกํากับการสอบ 
 กํากับการสอบปลายภาค ภาค ปกต ิในวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม , ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  และวันที่ 
๒๔ , ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยชวงเชา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ดังตารางที่แนบทายคําสั่ง 
หนาที่ ๑. ใหมาปฏิบัติหนาที่ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดโดยเครงครัด 
 ๒. รับขอสอบกอนเวลาสอบ วิชาแรก ของแตละชวงในแตละวัน อยางนอย ๑๕ นาท ี 
ทั้งชวงเชา และ ชวงบาย 
 ๓. สงขอสอบที่สอบแลวในแตละชวงของแตละวันทันที เมื่อสิ้นสุดการสอบ  
 ๔. ใหคณะกรรมการคุมสอบแยกกระดาษคําถาม และกระดาษคําตอบ พรอมทั้งตรวจสอบ 
การเรียงลําดับเลขที่ใหถูกตองและครบถวน  

๕. หากคณะกรรมการกํากับการสอบทานใด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในวันเวลาดังกลาว   
ใหทําบันทึกถึงสํานักวิชาการและประมวลผลเสนอบุคคลที่ทําหนาที่แทน โดยความยินยอมของผูทํา
หนาที่แทน สํานักวิชาการและประมวลผลจะไมจัดหากรรมการกํากับการสอบให 

 

 ๔. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที ่
  ๔.๑ อาจารย ดร.วัชรากร  วงศคําจันทร ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายวรเชษฐ   ศรีสถิต  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นายไพรัตน   ฤทธิยงค  กรรมการ 
  ๔.๔ นายดํารงค   สัจจาวาส กรรมการ 
  ๔.๕ นายพรชัย   ทาวบุตร  กรรมการ 
  ๔.๖ นายอํานาจ   นิลงาม  กรรมการ 
  ๔.๗ นายอุทัย   สิงหธวัช  กรรมการ 
  ๔.๘ นายสราวธุ   ไสยรส  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ จัดเตรียมหองสอบ สถานที่ โดยจัดเตรียมโตะ-เกาอี ้และทําความสะอาดหองสอบ 
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ และ
บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
 

   ทั้งนี ้ตั้งแตวันที ่ ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

    สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                                                                                          

                 
(อาจารย ดร.ธนาภรณ พันทวี)          

               รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
           รักษาราชแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 


