
 
ค าสั่งคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที ่602 / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕๕9 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

…………………………………… 
ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕9 ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕60 นั้น จึงได้ก าหนดให้สอบปลายภาค (เฉพาะวิชาชีพครูและวิชาเอก) 
ในระหว่าง ๘,๙,๑๑,๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60  

ดังนั้น เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศและระเบียบทางราชการ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม     
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕๕9 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑.  คณบดีคณะครุศาสตร์      ประธานกรรมการ 
๑.๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
๑.4.  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    กรรมการ 
๑.5.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
๑.6.  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     กรรมการ 
๑.7.  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
๑.8.  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา     กรรมการ 
๑.9.  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
๑.๑0.นักวิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  

๒. คณะกรรมการฝ่ายจ่ายข้อสอบ/รับข้อสอบ/ตรวจนับข้อสอบ 
๒.๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์   ประธานกรรมการ 
๒.๒.  นางสาวอัญชลี  ก าริสุ        กรรมการ 
๒.๓.  นางสาวสายชล  อินพา      กรรมการ 
๒.๔.  นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย์     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. เบิกจ่ายข้อสอบที่ใช้สอบในแต่ละวัน 
๒. รับข้อสอบที่สอบเสร็จแล้ว ท าการตรวจนับข้อสอบเพ่ือความถูกต้อง 
๓. ดูแลการเบิกข้อสอบไปตรวจของอาจารย์ผู้สอน 
๔. ให้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๘,๙,๑๑,๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๓.๑.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
๓.๒.  นายนธิิศ  ทองอนงค์      กรรมการ 
๓.๓.  นายหนูพัด  ช่อประพันธ์      กรรมการ 
๓.๔.  นางแหวน  อินพา      กรรมการ 
๓.๕.  นางปลื้มจิตร  ดวงศร      กรรมการ 
๓.๖.  นายอมร  ชีวะประสิทธิ์      กรรมการ 
๓.๗.  นางวารีย ์ หาญมูล      กรรมการ 
๓.๘.  นายวาทิศ  ไตรยะถา      กรรมการ 
๓.๙.  นายฉันท์  ดวงศร      กรรมการ 
๓.๑๐.นางสุดใจ  พุ่มแก้ว      กรรมการ 
๓.๑๑.นายแสวง  มิ่งสินธ ์      กรรมการ 
๓.๑๒.นายราชันย์  เสือค าจันทร์     กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ๑. จัดห้องสอบและที่นั่งสอบให้เพียงพอกับนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละรายวิชา 
 ๒. บริการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการเข้าสอบ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายก ากับห้องสอบ 
๔.๑.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
๔.2.  อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย     กรรมการ 
4.3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
4.4.  อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ     กรรมการ 
4.5.  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ    กรรมการ 
4.6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์    กรรมการ 
๔.7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์  กรรมการ 
4.8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ    กรรมการ 
4.9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  ธงพานิช    กรรมการ 
4.10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ 
4.10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร    กรรมการ 
4.11.อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว     กรรมการ 
4.12.อาจารย์ ดร.นาตยาภร  บุญเรือง     กรรมการ 
๔.13.อาจาร ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ     กรรมการ 
๔.14.อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์     กรรมการ 
๔.15.อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน     กรรมการ 
๔.16.อาจารย์ ดร.สาวิตรี  เถาว์โท     กรรมการ 
๔.17.อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด     กรรมการ 
๔.๑8.อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี     กรรมการ 
๔.๑9.อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงษ์    กรรมการ 
๔.20.อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช    กรรมการ 
4.21.อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ     กรรมการ 
4.22.อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโซ      กรรมการ 



-3- 
 
4.23.อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง     กรรมการ 
4.24.อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง     กรรมการ 
4.25.อาจารย์ ดร.วนิดา  หงส์มณีรัตน์     กรรมการ 
4.26.อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร     กรรมการ 
4.27.อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ 
4.28.ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์    กรรมการ 
4.29.อาจารย์วีระศักดิ์  จุลดาลัย      กรรมการ 
4.30.อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง     กรรมการ 
๔.31.อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์       กรรมการ 
๔.32.อาจารย์อภิรดี  แข้โส      กรรมการ 
๔.33.อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์     กรรมการ 
๔.34.อาจารย์สุภาวรรณ  ฤาก าลัง     กรรมการ 
๔.35.อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย      กรรมการ 
๔.36.อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ์      กรรมการ 
๔.37.อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์    กรรมการ 
๔.38.อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ     กรรมการ 
๔.39.อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม     กรรมการ 
๔.40.อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด      กรรมการ 
๔.41.อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์     กรรมการ 
๔.42.อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ      กรรมการ 
๔.43.อาจารย์กาญจนวดี  ประสิทธิสา     กรรมการ 
๔.44.อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ     กรรมการ 
๔.45.อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน     กรรมการ 
๔.46.อาจารย์ธิดาพร  สวยสะอาด     กรรมการ 
๔.47.อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ     กรรมการ 
4.48.อาจารย์ภัทรพงศ์  กุลสีดา     กรรมการ 
4.59.อาจารย์จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม     กรรมการ 
4.60.อาจารย์ภาพพิมพ์  พรหมวงศ์     กรรมการ 
4.61.Mr.LIoyd  Wagner      การรมการ 
4.62.นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย์     กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ ๑. รับและส่งข้อสอบที่ห้องวิชาการ (รับข้อสอบก่อนถึงเวลาสอบ ๒๐ นาที) 

  ๒. คุมสอบตามตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕๕9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ๓. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ 

 ๔. ตรวจสอบการ กรอกชื่อ-สกุล ชื่อวิชา ห้องสอบ รหัสนักศึกษาของผู้เข้าสอบ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง  
ผู้เข้าสอบแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อนที่จะออกห้องสอบ 

 ๕. ลงลายมือชื่อบนซองข้อสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบทุกคน 
 ๖. ตรวจนับข้อสอบและเรียงกระดาษค าตอบตามรหัสนักศึกษาจากน้อยไปหามาก 

 ๗. บันทึกรหัสนักศึกษา และชื่อ-สกุล ของผู้ที่ขาดสอบลงหน้าซองข้อสอบ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และการประมวลผล 
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 ๘. ให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจ าภาค
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๙. ให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ         
และปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด 
หากมีปัญหาใด ๆ ให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบทันที   

 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง) 
                     คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
     



 


