คําสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ที่ ๕/๒๕๕๓
เรือ่ ง การปฏิบตั หิ นาทีก่ ารสอบวัดผลการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
...................................
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบจัดดําเนินการสอบวัดผลการศึกษาประจําภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เพื่อใหผลการดําเนินการสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน และกําหนดการรายละเอียด ดังนี้
๑. กําหนดการสอบประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
y การสอบภาคปฏิบัติ จัดสอบในชั่วโมงสอน ระหวางวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
y การสอบภาคทฤษฎี จัดสอบตามกําหนดการ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ภาคเชาเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ภาคบายเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. การดําเนินการสอบ
๒.๑ กรรมการกองอํานวยการ
๑. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ประธาน
๒. รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๓. รองคณบดีฝายวางแผน
กรรมการ
๔. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๒.๒ กรรมการแจกขอสอบ
๑. นายปฏิพล
พิกุลทอง
แจกขอสอบหอง ๔๓๑, ๔๔๑, ๔๔๒
๒. นายสมศักดิ์
ปนชาง
แจกขอสอบหอง โรงอาหาร
๓. นายบุญชอบ
เอี่ยมพอคา แจกขอสอบหอง ๖๓๑, ๖๓๒, ๖๓๓
๒.๓ กรรมการจัดตารางสอบ หองสอบ กรรมการคุมสอบ และตรวจสอบความถูกตอง
๑. นายทินวงษ
รักอิสสระกุล
๒. นางสาวยุวดี
พรธาราพงษ
๓. นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง
/๒.๔ กรรมการพิมพตารางสอบ...

๒.๔ กรรมการพิมพตารางสอบ
๑. นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง
๒. นางสาวโปรดปราน เพชรสด
๒.๕ กรรมการพิมพขอ สอบ สําเนาและจัดเรียงขอสอบ
๑. นายเสฏฐนันท
สิทธิโชคพัฒนะ
๒. นางสาวโปรดปราน เพชรสด
๓. นายศิรวัชร
พัฒคุม
๒.๖ กรรมการคุมสอบ
ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. รอรับขอสอบที่หองสอบ กอนถึงเวลาสอบ ๑๕ นาที ดูแลไมใหนักศึกษาเขาหองสอบ
กอนเวลาสอบ และใหนักศึกษาเขาสอบตามกําหนดเวลาในตารางสอบ เพราะอาจมีนักศึกษากรณีพิเศษที่
ตองสอบบางวิชามาสอบ และบางวิชาเปนขอสอบรวมซึ่งตองสอบพรอมกัน
๒. ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกจากหองสอบกอนเวลา ๓๕ นาที หลังจากเริ่มสอบในแตละ
วิชาและนักศึกษา ที่มาชาเกิน ๓๐ นาที หลังจากเริม่ สอบใหถอื วาขาดสอบ ใหกรรมการคุมสอบแจง
นักศึกษาทราบและยื่นคํารองขออนุมัติสอบพิเศษที่ฝายวิชาการและวิจัย กําหนดภายใน ๑๕ นาที หลังการ
สอบเสร็จสิ้น
๓. ตรวจสอบบัตรประจําตัวนักศึกษา การแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ นักศึกษาชาย
ไวผมยาว หนวดและเครา ไมอนุญาตใหเขาหองสอบทุกกรณี หรือติดตอฝายวิชาการและวิจัย
๔. ตรวจสอบและหามนักศึกษานําอุปกรณคํานวณ และเครือ่ งมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ
ยกเวนกรณีบางรายวิชาที่อนุญาตใหใชได ตรวจสอบจากคําชี้แจงในขอสอบ
๕. ควบคุมและปองกันการทุจริตในการสอบอยางเครงครัด ไมอนุญาตใหนาํ งานอืน่ มาปฏิบตั ิ
ระหวางการคุมสอบ
๖. รวบรวมปกขอสอบ นําสงกองกลางเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวิชาสุดทายของภาคเชาและ
ภาคบาย และปดหองสอบใหเรียบรอยหลังการสอบเสร็จสิ้นในภาคเชาและภาคบาย
๗. ในกรณีที่กรรมการคุมสอบไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือติดราชการเรงดวน และทราบ
ลวงหนา ตองบันทึกขอความแจงเหตุผลพรอมชื่อผูแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหนาที่ตอคณบดีผานรองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัย กอนวันสอบ มิฉะนั้นจะถือวาบกพรองตอหนาที่ การไมปฏิบตั ริ าชการในวันคุมสอบ
ดวยกรณีฉกุ เฉินและไมทราบลวงหนา จะตองบันทึกขอความชีแ้ จงเหตุผล และตองคุมสอบชดเชยใหแกผู
มาปฏิบตั หิ นาที่คมุ สอบแทน
กําหนดเวลาการสอบ
ชั่วโมง ๑ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
พักเทีย่ ง
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ชั่วโมง ๒ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ชั่วโมง ๕ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ชั่วโมง ๓ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ชั่วโมง ๖ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ชั่วโมง ๔ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ชั่วโมง ๗ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
/แบบจัดอาจารยคุมสอบ...

แบบจัดอาจารยคมุ สอบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒

๕ นางสาวมยุรี
เรืองสมบัติ
๖ นายเอกพงศ
อินเกื้อ
๗ นายชานนท
ตันประวัติ
๘ นายคมเขต
เพ็ชรรัตน
๙ นายธานี
สุคนธะชาติ
๑๐ นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง
๑๑ นายอาณัฎ
ศิริพิชญตระกูล
๑๒ นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ
๑๓ นายเกียรติพงษ
ศรีจันทึก

๑

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๑

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๔๔๒

วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๖๓๑

๖๓๑

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๑

๖๓๑

๔๔๒

๖๓๒

๖๓๒

๔๔๑

๔๔๑

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๑

๖๓๑

๖๓๒

๔๔๑

๔๔๑

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๓

Canteen-A

๖๓๑

๖๓๑

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๑

๖๓๑

๖๓๑

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๖๓๒

๔๔๑

๔๔๑

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๓

๖๓๑

๖๓๑

๔๔๒

๔๔๒

Canteen-A

๔๔๒

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๓

๖๓๓

๔๔๑

๔๔๑

๔๔๑

๖๓๒

๖๓๒

๔๔๒

๖๓๑

๖๓๑

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๑

ปอบ.๕๒/๑

๖๓๑

ปอผ.๕๑/๑
ปอผ.๕๑/๒
ปอบ.๕๑/๑
ปอผ.๕๐/๑
ปอผ.๕๐/๒

๔๔๒
๔๔๑
๔๔๒
๖๓๑

ระดับชัน้ /
หองประจํา
ปอผ.๕๒/๑
ปอผ.๕๒/๒

๖๓๒

วันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๖๓๓

๑ นายทินวงษ
รักอิสสระกุล
๒ นางสาวมัณฑนา
ทองสุพล
๓ นายประชา
พิจักขณา
๔ นายชูเกียรติ
อนันตเวทยานนท

๑

๔๔๒

๔๔๒

๔๔๒

๔๔๒

๖๓๒

๖๓๒

รายชือ่

๖๓๓

๖๓๓

ที่

๖๓๑

ปอบ.๕๐/๑
ปอผ.๔๙/๑
ปอจ.๔๙/๑

๖๓๑

หมายเหตุ หองสอบ ๑ หองประกอบดวย ผูคุมสอบหลัก และผูคุมสอบรวม สังเกตจากหองที่ทําเครื่องหมายขีดเสนใต เชน ๖๓๑ อาทิ อ.ทินวงษ ผูคุมสอบหลัก ในวันจันทร โดยมี อ.ชานนท เปนผูคุมสอบรวม เปนตน

/๒.๗ กรรมการจัดที่นั่งสอบ...

๒.๗ กรรมการจัดทีน่ งั่ สอบ และตรวจสอบความเรียบรอยของหองสอบ และประกาศผังหองสอบ
๑. นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง
๒. นายปฏิพล
พิกุลทอง
๓. นายสมศักดิ์
ปนชาง
๔. นายเจือ
วังวงศ
๕. นายบุญชอบ
เอี่ยมพอคา
๖. นายประหยัด
ลาดแลน
๗. นางสุจิรา
สวนบอแร
๓. การปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการวัดผลการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒
๓.๑ กําหนดการและรายละเอียด
รายการ
• สงขอสอบ (สงตนฉบับพิมพ)
• สงขอสอบ (พิมพดวยตนเอง)
• วันสอบภาคทฤษฎี
• ผูสอนสงคะแนน พรอมใบรายชือ
่ นักศึกษาที่
ตองสอบแกตัว (FM ๑๖-๑๑)และปกขอสอบ
ที่ หัวหนาสาขาวิชา
• หน.สาขาวิชา สงคะแนนที่ ฝวจ.
• ฝวจ. สงคะแนนที่งานทะเบียน
กรรมการวัดผลการศึกษาตรวจสอบ

วัน เดือน ป
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑๕-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

• คณะกรรมการตรวจทานคะแนน

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

• คณะกรรมการบริหาร

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ประชุมอนุมัติผล

• งานทะเบียนตรวจสอบครั้งสุดทาย

พรอมสรุปรายงานจัดสง สสท.
• คณะสงคาระดับคะแนนให สสท.
• วันปดภาคการศึกษา
• ประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒

๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓

ผูร ับผิดชอบ / สถานที่
อ.ประจําวิชา / ฝวจ.
คณะกรรมการคุมสอบ
อ.ประจําวิชา / ฝวจ.

หน.สาขาวิชา
รองคณบดี ฝวจ.
คณะกรรมการวัดผล
การศึกษา
หองประชุม ฝวจ.
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
อาคาร ๖ ชั้น ๓ หอง ๖๓๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
งานทะเบียน / ฝวจ.
งานทะเบียน / ฝวจ.

หมายเหตุ : วันอนุมัติผลการสอบ ขอใหอาจารยมารับทราบผล หากมีธุระจําเปนตองแจงใหหวหนาสาขาวิชา
ทราบและแจงหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไวดวย หากไมสามารถติดตอไดจะถือตามมติการตัดสิน
ของคณะกรรมการบริหารคณะเปนที่สนิ้ สุด ***
/๓.๒ กรรมการวัดผลการศึกษา...

๓.๒ กรรมการวัดผลการศึกษา
๑. นายทินวงษ
รักอิสสระกุล
๒. นายธานี
สุคนธะชาติ
๓. นางสาวยุวดี
พรธาราพงษ
๔. นางสาวธัญญธร อินทรทาฉาง
๕. นางสาวโปรดปราน เพชรสด
๓.๓ กรรมการตรวจทานคะแนน
๑. นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก
๒. นางสาวมยุรี
เรืองสมบัติ
๓. นายชานนท
ตันประวัติ
๔. นายชูเกียรติ
อนันตเวทยานนท
๕. นางสาวมัณฑนา ทองสุพล

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๔. การจัดทําตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓
๔.๑ คณะกรรมการจัดทําตารางสอนและจัดหองเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
๑. นายทินวงษ
รักอิสสระกุล
ประธาน
๒. นายธานี
สุคนธะชาติ
รองประธาน
๓. นางสาวยุวดี
พรธาราพงษ
รองประธาน
๔. นางสาวธัญญธร อินทรทาฉาง
เลขานุการ
๕. นางสาวโปรดปราน เพชรสด
ผูชวยเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการจัดพิมพตารางสอน
๑. นายเสฏฐนันท
สิทธิโชคพัฒนะ
๒. นายศิรวัชร
พัฒคุม
๕. โครงการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓
กําหนดการสงโครงการสอนที่หัวหนาสาขาวิชา ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการสอนของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
๑. นายทินวงษ
รักอิสสระกุล
ประธาน
๒. นายธานี
สุคนธะชาติ
รองประธาน
๓. นางสาวยุวดี
พรธาราพงษ
รองประธาน
๖. การปฏิบตั ริ าชการ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓
ประชุมอาจารย
ครั้งที่ ๑ เรื่อง ตารางสอนรายบุคคล
วันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ หอง ๖๓๑
/ครั้งที่ ๒ เรื่อง...

ครั้งที่ ๒ เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ หอง ๖๓๑
ทั้งนี้ใหผูปฏิบัติงานทุกทานทราบและถือเปนขอปฏิบัติอยางเครงครัด ผูมีความประสงคจะเปลี่ยน
หนาที่ตองบันทึกขอความชี้แจงเหตุผลและหาผูยินยอมแลกเปลี่ยนหรือปฏิบัติหนาที่แทนถึงคณบดีผาน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนกรณีไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓

(ผูชวยศาสตราจารยรัมภา สุวรรณพฤกษ)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

