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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์
ที่ 381/๒๕๖3 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือด  าเนินการสอบกลางภาค นกัศกึษาภาคปกติ ประจ าภาคการศกึษาท่ี 2 ปี
การศกึษา 2563  

…………………………………………………………. 
 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  ก าหนดใหม้ีการสอบกลางภาค ส าหรบันักศึกษา         
ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และรายวิชาจิตวิทยา           
การแนะแนว ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการสอบกลาง     
ภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ คณะครศุาสตร์จงึแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี ้
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท ์   ประธานกรรมการ 
  1.2  อาจารย์นฤมล  จิตต์หาญ    รองประธานกรรมการ 
  1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร ์  กรรมการ 
  1.4  อาจารย์ค าจันทร์  ร่มเย็น    กรรมการ 
  1.5  อาจารย์กรรัช  มากเจริญ    กรรมการ 
  1.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
  1.7  นางสาวนงนภัส  ฮมภิรมย ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ก ากับดแูลการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้อ านวยสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ             
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัตงิาน 

 2. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานท่ี 
  2.1  นางสาวนงนภัส  ฮมภิรมย ์    ประธานกรรมการ 
  2.2  นายวุฒิพงษ์   ช านาญชัยศรี    กรรมการ   
  2.3  นางตวงลักษณ์   ไชยศรีรัมย ์   กรรมการ 
  2.4  นายลาภกร  วัฒนสุข    กรรมการ 
  2.5  นางสาวลลิตา   คะเชนรัมย ์    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี  ให้ตรวจสอบและจัดเก้าอี้ ท าความสะอาดห้องส าหรบัใช้สอบให้เรียบร้อย ทั้งดูแลระบบไฟฟ้า          
  และประปา 

 3. คณะกรรมการประจ ากองกลางคณะครุศาสตร์ 
  3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ ์  ประธานกรรมการ     
  3.2  นางสาวธนภร  อุไรพันธ์    กรรมการ 
  3.3  นายลาภกร  วัฒนสุข    กรรมการ 
  3.4  นางสาววิไล  ดวงเนตร    กรรมการ 
  3.5  นางนงนภา  ล้อประโคน    กรรมการ 
  3.6  ว่าที่ ร.ต.ปฏิวัติ  ปฏิสังข์    กรรมการ 
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  3.7  นางสาวอลสิรา  ทรงรัมย ์    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี   ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. ในระหว่างมกีารสอบ และปฏิบัตหิน้าที่
  ตามที่ประธานประจ ากองกลางคณะครุศาสตร์มอบหมาย 

 4. คณะกรรมการก ากับการสอบ  

  4.1. รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา เวลา 13.00 – 14.30 น 

ท่ี สาขา 
หมายเลข
ห้องสอบ 

อาจารย์คุมสอบ 

1 การศึกษาปฐมวัย ม. 1 1933 อาจารย์ทรรศนันท ์ ชินศิริพันธ์   

2 การศึกษาปฐมวัย ม. 2 1934 อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ าทรพัย ์

3 คณิตศาสตร์ ม. 1 1935 อาจารย์ ดร.กิติวัชร  ถ้วยงาม 

4 คณิตศาสตร์ ม. 2 1943 อาจารย์อรนุช  ศรีค า 

5 ดนตรีตะวันตก ม. 1 / ดนตรีไทย ม. 2 1944 อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ 

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การศึกษา ม. 1 1945 อาจารย์ ดร.ศริิภิญญา ตระกูลรัมย ์

7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การศึกษา ม. 2 1946 อาจารยร์สสุคนธ์ ธัญถนอม 

8 นาฏศิลป์ ม. 1 / ม. 2 1947 อาจารยส์ุทิศา  โขงรัมย ์

9 พลศึกษา ม. 1 1948 อาจารย์ค าจันทร ์ ร่มเย็น 

10 พลศึกษา ม. 2 1949 อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพยส์ิน    

11 ฟิสิกส์ ม. 1 1953 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ 

12 ฟิสิกส์ ม. 2 1954 อาจารย์ชนิสรา  ไกรสหี ์

13 ภาษาไทย ม. 1 1955 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร ี ถุงแก้ว 

14 ภาษาไทย ม. 2 1956 อาจารย์นิยม  ขุนรองรมัย ์

15 ภาษาอังกฤษ ม. 1 1957 อาจารย์ ดร.สาธิตา  จอกโคกกรวด 

16 ภาษาอังกฤษ ม. 2 1958 อาจารย์ ดร.ศรีเพญ็    พลเดช 

17 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม. 1 1959 อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พฒัน ์   บุญกะนันท ์

18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม. 2 1966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์ 

19 ศิลปศึกษา ม. 1 1967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร ์

20 สังคมศึกษา ม. 1 1937 อาจารยเ์ฉลิมชัย โสสุทธ์ิ 

21 สังคมศึกษา ม. 2 1938 อาจารยส์ุวิมล ชูสุวรรณ 
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  4.2. รายวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เวลา 15.00 – 16.30 น. 

ท่ี สาขา 
หมายเลข
ห้องสอบ 

อาจารย์คุมสอบ 

1 การศึกษาปฐมวัย ม. 1 1933 อาจารย์ทรรศนันท ์ ชินศิริพันธ์   

2 การศึกษาปฐมวัย ม. 2 1934 อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ าทรพัย ์

3 คณิตศาสตร์ ม. 1 1935 อาจารย์ ดร.กิติวัชร  ถ้วยงาม 

4 คณิตศาสตร์ ม. 2 1943 อาจารย์อรนุช  ศรีค า 

5 ดนตรีตะวันตก ม. 1 1944 อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ 

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การศึกษา ม. 1 1945 อาจารย์ ดร.ศริิภิญญา ตระกูลรัมย ์

7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การศึกษา ม. 2 1946 อาจารยร์สสุคนธ์ ธัญถนอม 

8 นาฏศิลป์ ม. 1 1947 อาจารยส์ุทิศา  โขงรัมย ์

9 พลศึกษา ม. 1 1948 อาจารย์ค าจันทร ์ ร่มเย็น 

10 พลศึกษา ม. 2 1949 อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพยส์ิน    

11 ฟิสิกส์ ม. 1 1953 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ 

12 ฟิสิกส์ ม. 2 1954 อาจารย์ชนิสรา  ไกรสหี ์

13 ภาษาไทย ม. 1 1955 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร ี ถุงแก้ว 

14 ภาษาไทย ม. 2 1956 อาจารย์นิยม  ขุนรองรมัย ์

15 ภาษาอังกฤษ ม. 1 1957 อาจารย์ ดร.สาธิตา  จอกโคกกรวด 

16 ภาษาอังกฤษ ม. 2 1958 อาจารย์ ดร.ศรีเพญ็    พลเดช 

17 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม. 1 1959 อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พฒัน ์  บุญกะนันท ์

18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม. 2 1966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์ 

19 ศิลปศึกษา ม. 1 1967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร ์

20 สังคมศึกษา ม. 1 1937 อาจารยเ์ฉลิมชัย โสสุทธ์ิ 

21 สังคมศึกษา ม. 2 1938 อาจารยส์ุวิมล ชูสุวรรณ 
 
 หน้าท่ี คณะกรรมการก ากับการสอบกลางภาค 

 1.  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 2.  รับข้อสอบก่อนเวลาสอบ อย่างนอ้ย 15 นาที 
 3.  ส่งข้อสอบทีส่อบแล้วทันที เมื่อสิ้นสุดการสอบ 
 4.  ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ เรื่อง การปฏิบัติของผู้ก ากบัการสอบ                   

       พ.ศ. 2557 โดยเคร่งครัด 
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 5.  หากผู้ก ากบัการสอบท่านใดไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันเวลาดังกล่าว ให้เสนอบุคคล
       ที่ท าหน้าที่แทน โดยความยินยอมของผู้ท าหน้าที่แทนด้วย 

 ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อทางราชการและมหาวิทยาลัย หากมปีัญหาใดๆ ให้แจง้คณะกรรมการอ านวยการทันที 

  สั่ง  ณ  วันที่  2๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.พัชนี   กุลฑานันท)์ 
               คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 


