
 
ค าสั่งวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 

ท่ี   08 / 2560 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

    
 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พุทธศกัราช  2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557 ก าหนดใหผู้เ้รียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 
2557 ตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดและเป็นเง่ือนไขในการส าเร็จ
การศึกษานั้นดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. สอบภาคทกัษะการปฏิบัติทุกสาขาวชิา  
แผนกวชิาด าเนินการสอบภาคปฏิบติั ระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม ถึง 10 กุมภาพนัธ์  2560  

2. สอบภาคทฤษฎทุีกสาขาวชิา   
วนัท่ี  14 กุมภาพนัธ์ 2560  ณ อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2   ตั้งแต่  08.30 น. เป็นตน้ไป  
 

เพื่อใหก้ารด าเนินการประเมินมาตรฐานวชิาชีพเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
ของหลกัสูตร ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วา่ดว้ยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552  ขอ้ 35, 37, และ ขอ้48  จึงแต่งตั้งใหบุ้คลากรต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการด าเนินการจดัการ
และควบคุมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี 
  

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายนิมิตร          อาศยั        ผูอ้  านวยการวทิยาลยั                                          ประธานกรรมการ 
1.2 นางสุวมิล         ปันนาง             รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                รองประธานกรรมการ 
1.3 นายองอาจ        อ ่าพุธ       รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 กรรมการ 
1.4 นายณรงค ์       นนัตะ๊จนัทร์      ครู คศ.3 ท าหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงาน  กรรมการ 
                                                       และความร่วมมือ    
1.5 นายชูชาติ      สุนทรอินทร์ครู   คศ.3 ท าหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากิจการ กรรมการ 
            นกัเรียนนกัศึกษา 
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1.6 นางสุดารัตน์   วฒันธญัญกรรม หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล                กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
1. อ านวยการประสานงานกบัคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
2. ดูและความเรียบร้อยและตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาการประเมินมาตรฐาน 

วชิาชีพดา้นทกัษะภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี 
 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
2.1 นายนิมิตร               อาศยั  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสุวมิล               ปันนาง  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ   รองประธานกรรมการ 

    2.3 นายมนตรี                ร่ืนรวย  หวัหนา้แผนกวชิาพืชศาสตร์  กรรมการ 
    2.4 นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส  หวัหนา้แผนกวชิาสัตวศาสตร์  กรรมการ 
    2.5 นายโชติกร              ทาหะพรหม  หวัหนา้แผนกวชิาช่างกลเกษตร  กรรมการ 
    2.6 นางละมุล                ร่ืนรวย         หวัหนา้แผนกวชิาธุรกิจเกษตร  กรรมการ 
    2.7 นางสาวผอ่งพรรณ   ธุวงัควฒัน์        หวัหนา้แผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร        กรรมการ 
    2.8 นางนงลกัษณ์         ทาสี                    หวัหนา้แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์และ กรรมการ 
                                                                หวัหนา้งานทะเบียน   
    2.9 นางสาวหฤทยั        ศิระวงษ ์             หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการสอน           กรรมการ 
    2.10 นางสุดารัตน์        วฒันธญัญกรรม  หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ 
1. วางแผนจดัเตรียมเคร่ืองมือและวฒิุบตัร  
2. ส ารวจวา่สถานศึกษาเปิดสอนประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางานใดบา้ง 
3. ส ารวจจ านวนผูเ้รียนท่ีจะตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพทั้งส้ินก่ีคน 
4. ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประเมิน 
5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประกอบการประเมิน 
6. แจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินทราบ วนั เวลา และสถานท่ีประเมิน 
7. ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการประเมินแก่ครู อาจารยผ์ูมี้ส่วนร่วมทุกคน 
8. ใหแ้ต่ละแผนกวชิาไดส้รุปเร่ืองท่ีจะประเมินและแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินทราบเพื่อเตรียมตวัก่อนเขา้

รับการประเมิน 
9. สรุปแจง้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิา และสาขางานต่อ

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดบัจงัหวดัเม่ือส้ินสุดการประเมิน 
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3.คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ   
        ประเภทวชิาเกษตรกรรม  
  -สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  
        ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
  -สาขาวชิาการบญัชี  สาขางานการบญัชี 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  
       ประเภทวชิาเกษตรกรรม  

  -สาขาวชิาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน 
  -สาขาวชิาสัตวศาสตร์ สาขางานการจดัการผลิตสัตว ์

  -สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
       ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
  -สาขาวชิาการบญัชี  สาขางานการบญัชี 
3.1 คณะกรรมประเมินมาตรฐานวชิาชีพแผนกวชิาพืชศาสตร์ 

   3.1.1 นายมนตรี      ร่ืนรวย        ประธานกรรมการ  
   3.1.2 วา่ท่ีร.ต.หญิงกญัญา แสงสุขศรี  กรรมการ 
   3.1.3 นางสุมิตรา    วาดวจิิตร  กรรมการ 
   3.1.4 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการ 
   3.1.5 นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการ 
   3.1.6 นางชมพู ่  ชยัวร   กรรมการ 
   3.1.7 นางสาวอมรักษ ์ ติง   กรรมการ 
   3.1.8 นายฟอง  พาดา   กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ     
   3.1.9 นางนาตยา ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.2  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแผนกวชิาสัตวศาสตร์  
   3.2.1 นายสุรสิทธ์ิ แจ่มใส   ประธานกรรมการ  
   3.2.2 นายณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
   3.2.3 นายชนินทร์ ทรงเมฆ   กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   3.2.4 นายนริศ  ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.3  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
   3.3.1 นางสาวผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์  ประธานกรรมการ 
   3.3.2 นางนงลกัษณ์ ทาสี   กรรมการ 
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   3.3.3 นางสาวจารุวรรณ   อุปการะ   กรรมการ 
   3.3.4 นายชนินทร์ ทรงเมฆ   กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   3.3.5 นางสาวจนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.4  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแผนกวชิาธุรกจิเกษตร  
   3.4.1 นางละมุล  ร่ืนรวย   ประธานกรรมการ 
   3.4.2 นางสุปัญญา ทาหะพรหม  กรรมการ 
   3.4.3 นางสุณี  แจ่มใส      กรรมการ 
   3.4.4 นายชยนัต ์ วราโภค    กรรมการ 
   3.4.5 นางสาวจนัทร์จิรา แซ่ยา่ง   กรรมการ 
   3.4.6 นางสาวหฤทยั     ศิระวงษ ์   กรรมการ 
   3.4.7 นางหทัยา  เดวี   กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
   3.4.8 นางกนกวรรณ     หาญก าธร   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ 
1. ประสานกบัแผนกวชิาท่ีสังกดัเพื่อด าเนินการประเมินมาตรฐานวชิาชีพดา้นทกัษะและการปฏิบติัตาม

เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการประเมินทกัษะและการปฏิบติังาน 
3. สรุปผลการประเมินและรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหารจดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพภายใน

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อรายสรุปแจง้ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิา 
และสาขางานต่อคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดบัจงัหวดัต่อไป  
 

4.  คณะกรรมการพมิพ์ อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่มและบรรจุซองข้อสอบ 
  4.1  นางจรรยา นนัตะ๊จนัทร์    ประธานกรรมการ 
  4.2  นางน่ิมนวล จนัทะวงศ ์    กรรมการ 
  4.3  นางกชพร พลูทอง     กรรมการ 
  4.4  นางพชร สังฆจนัทร์    กรรมการ 
  4.5  นางสารภี บวัเขียว     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนา้ท่ี 
1. ด าเนินการพิมพต์น้ฉบบัขอ้สอบ และอดัส าเนา  ถ่ายเอกสาร  เยบ็เล่มและบรรจุซองขอ้สอบใหเ้รียบร้อย

ภายในวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2560 
2. เก็บรักษาขอ้สอบไวตู้ง้านวดัผลฯ หอ้งวชิาการพร้อมใหค้ณะกรรมการก ากบัห้องสอบด าเนินการสอบได ้

            ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
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5.  คณะกรรมการเกบ็รักษาข้อสอบ เบิก- จ่ายและรับ-ส่งข้อสอบ 
 5.1  นางสุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม    ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวอมรักษ ์ ติง     กรรมการ 
 5.3  นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวยีง    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนา้ท่ี   
1. เก็บรักษาขอ้สอบ ก่อน และหลงัการสอบใหป้ลอดภยั  
2. จดัวสัดุ อุปกรณ์ บรรจุถุงใหเ้รียบร้อย 
3.   จ่ายขอ้สอบใหก้รรมการก ากบัหอ้งสอบภาคทฤษฎีระดบัชั้น  ปวช.3   และระดบัชั้น  ปวส. 2         
     ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และรับขอ้สอบเม่ือสอบเสร็จ 
3. หวัหนา้แผนกวชิาฯ รับขอ้สอบไปด าเนินการตรวจเพื่อสรุปผลการประเมินและรายงานต่อประธาน   

คณะกรรมการบริหารจดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพภายในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560  
 

6.  คณะกรรมการก ากบัห้องสอบภาคทฤษฎี 
6.1  กรรมการก ากบัห้องสอบภาคทฤษฎี ชั้น ปวช. 3  สอบวนัองัคารท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560  

ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นตน้ไป 
       ปวช. 3/1 สาขางานพืชศาสตร์ จ านวน  20  คน หอ้งสอบอาคารเรียน2 ห้อง 2-201  
  1. นายชูชาติ    สุนทรอินทร์ 

2. นายอดิธร    สังฆจนัทร์ 
       ปวช. 3/2 สาขางานสัตวศาสตร์  จ านวน  19   คน   ห้องสอบอาคารเรียน2 ห้อง 2-202  

1. นางสาวศรีสมร  ทวโีชคชาญชยั 
2. นางสุมิตรา  วาดวจิิตร 

ปวช. 3/3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 11 คน  ห้องสอบอาคารเรียน 2 ห้อง 2-203 
   1. นางสาวผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์  

2. นางนงลกัษณ์  ทาสี 
ปวช. 3/4สาขางานการบญัชี จ านวน 6 คน  หอ้งสอบอาคารเรียน 1 หอ้ง 2-202 

1. นางกนกวรรณ   หาญก าธร 
2. นางสุปัญญา  ทาหะพรหม 
 

6.2  กรรมการก ากบัห้องสอบภาคทฤษฎี ชั้น ปวส. 2  สอบวนัองัคารท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2560  
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นตน้ไป 

ปวส.2 สาขาวชิาพืชศาสตร์ จ านวน  3  คน  หอ้งสอบอาคารเรียน2 หอ้ง 2-204 
1. นางสาวอรทยั   ลงักากาศ 
2. นายธนภทัร์   พูลศิริ 
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ปวส.2 สัตวศาสตร์ จ านวน  6 คน  หอ้งสอบอาคารเรียน2 หอ้ง 2-205 
1. นายนริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
2. นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 

ปวส.2 อุตสาหกรรมเกษตร จ านวน  5  คน  หอ้งสอบอาคารเรียน1 หอ้ง 2-206 
1. นายเอกชยั    กองทอง 
2  นางสาวอมรรักษ ์ ติง 

ปวส.2 การบญัชี จ  านวน  6  คน  หอ้งสอบอาคารเรียน1 ห้อง 1-203 
1. นางละมุล  ร่ืนรวย 
2. นายชยนัต ์  วราโภค 

 

 มีหนา้ท่ี 
1. เบิกขอ้สอบจากงานวดัผลและประเมินผลด าเนินการสอบวนัองัคารท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 08.00 น 
2. ควบคุมและก ากบัหอ้งสอบภาคทฤษฎีตามเวลาท่ีก าหนด 
3. เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบและขอ้สอบ บรรจุและผนึกถุงส่งคืนงานวดัผลและประเมินผล  เพื่อให้

หวัหนา้แผนกวชิาฯ รับขอ้สอบไปด าเนินการตรวจเพื่อสรุปผลการประเมินและรายงานต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารจดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพภายในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560  
 

7.  คณะกรรมการจัดท าวุฒิบัตร 
  7.1  นางนงลกัษณ์    ทาสี    ประธานกรรมการ 
  7.2  นางพชร   สังฆจนัทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนา้ท่ี 
  จดัท าวฒิุบตัรผูเ้รียนท่ีสอบผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

8.   คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
 8.1  นายนายศกัด์ิสิทธ์ิ   สัตโส    ประธานกรรมการ 
 8.2  นางสมปอง    เครือปู่                                กรรมการ(อาคารเรียน 1) 
 8.3  นางสารภี  บวัเขียว    กรรมการ(อาคารเรียน 2) 
   

 มีหนา้ท่ี 
  จดัหอ้งสอบ และเกา้อ้ี ส าหรับนัง่สอบใหมี้จ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้สอบ  ณ  อาคารเรียน 1 และ
อาคารเรียน 2  เพื่อใชใ้นการด าเนินการสอบภาคทฤษฎีในวนัองัคารท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ใหทุ้กคนปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนเสร็จส้ินการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 
   สั่ง ณ   วนัท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2560 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
 


