คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร
ที่ 420/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรูของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (เดือนกันยายน)
__________________________________________________________

ดวยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดการสอบกลางภาค ปลาย
ภาค และสอบพัฒนาความรู ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563 อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 643/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม
2561 เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ สอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรู
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ภาคปกติประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ดังนี้
1. กรรมการกลาง มีหนาที่กํากับการสอบ รับ - สงขอสอบ กระดาษคําตอบ จัดการและควบคุมการ
สอบใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตามระเบียบการคุมสอบ รับ - จาย ตรวจนับขอสอบ
กระดาษคําตอบและใหบริการทั่วไป ประกอบดวย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
ที่ปรึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา
สายสิทธิ์
ประธานกรรมการ
3.. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาววิกานตดา
โหมงมาตย
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฐาปนี
ซั่วเซงอี่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. กรรมการจัดสถานที่ มีหนาที่ในการดําเนินการจัดสถานที่สอบใหพรอมตารางสอบ ประกอบดวย
2.1 ผูชวยศาสตราจารยวริยา
จันทรขํา
ประธานกรรมการ
2.2 อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
กรรมการ
2.3 นางสาวมณฑิรา
วุฒิพงษ
กรรมการ
2.4 นางสาวรสสุคนธ
บุญสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

- 2 ตารางสอบกลางภาคและพัฒนาความรูภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมูเรียน/รายวิชา

วันที่ /เวลา
หมูเรียน 63/101 (ชั้นปที่1) 25-29 มกราคม 2564
หองNU311
มโนมติและทฤษฎีทางการ 27 มกราคม 2564
พยาบาล (4171201-62)
09.00 –10.30 น.
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
28 มกราคม 2564
4171105-62
09.00 –11.00 น.
กายวิภาคศาสตรฯ
29 มกราคม 2564
2 (4171105-62)
09.00 -11.00 น.
หมูเรียน 62/97 (ชั้นปที่ 2) 8, 9, 11 ธันวาคม 2563
หองเรียน 503
การพยาบาลผูใหญ 2
8 ธันวาคม 2563
(4172702)
09.00 –10.30 น.
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
9 ธันวาคม 2563
(4172702-62)
09.00 –10.30 น.
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
11 ธันวาคม 2563
สารสนเทศ(4172801-62)
09.00 –10.30 น.

สอบกลางภาค
กรรมการคุมสอบ

พัฒนาความรูกลางภาค

อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
Ms. Labmie L. Dematoque
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์
อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

11 กุมภาพันธ 2564
เวลา 14.30-16.30 น.
18 กุมภาพันธ 2564
เวลา 14.30-16.30 น.
25 กุมภาพันธ 2564
เวลา 14.30-16.30 น.

ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์
อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ
อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ
Mrs. Ruffel Joy C. Manalo
อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
Ms. Labmie L. Dematoque

18 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30-16.30 น.
17 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30-16.30 น.
21 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30-16.30 น.

- 3 ตารางสอบปลายภาคและพัฒนาความรูภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมูเรียน/รายวิชา

วันที่ /เวลา
หมูเรียน 63/101 (ชั้นปที่1) 5-7 เมษายน 2564
หองNU311
มโนมติและทฤษฎีทางการ
5 เมษายน 2564
พยาบาล (4171201)
09.00 -11.00 น.
เภสัชวิทยาสําหรับ
พยาบาล(4171105-62)

5 เมษายน 2564
14.00 -16.00 น.

กายวิภาคศาสตร
7 เมษายน 2564
2 (4171105)
09.00 -11.00 น.
หมูเรียน 62/97 (ชั้นปที่2) 11 -13 มกราคม 2564
หองเรียน 503
การพยาบาลผูใหญ 2
11 มกราคม 2564
(4172702-62)
14.00 – 15.30 น.
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
12 มกราคม 2564
(4172702-62)
14.00 – 15.30 น.
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
13 มกราคม 2564
สารสนเทศ(4172801-62)
14.00 – 15.30 น.

สอบปลายภาค
กรรมการคุมสอบ

พัฒนาความรู

ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ

8 เมษายน 2564
เวลา 09.00-10.30 น.

อาจารยศิริพร ฉายาทับ
อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ

9 เมษายน 2564
เวลา 09.00-10.30 น.

อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ
อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล

9 เมษายน 2564
เวลา 13.30-15.00 น.

ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยเรียม นมรักษ
อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต
อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ

19 มกราคม 2564
เวลา 15.30-16.30 น.
18 มกราคม 2564
เวลา 15.30-16.30 น.
21 มกราคม 2564
เวลา 15.30-16.30 น.

สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก บัวเจริญ)
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