
 
ค าส่ังวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 

ที ่  06 / 2560 
เร่ือง    มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการด าเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา 

ประจ าภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2559 
--------------------------------------- 

  

ดว้ยวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก ไดก้ าหนดใหมี้การสอบมาตรฐานรายวชิา ประจ าภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2559 ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)   
ภาคปกติ ทุกชั้นปีระหวา่ง วนัท่ี 20 – 23 กุมภาพนัธ์  2560 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. 2552  ขอ้  37  จึงมอบหมายบุคคลต่อไปน้ีเป็นผูแ้ต่ง และตรวจขอ้สอบ  ก ากบัห้องสอบ  พิมพ ์ อดัส าเนา  
เยบ็เล่ม  บรรจุถุง   จ่ายขอ้สอบ  และจดัหอ้งสอบ  ตามบญัชีตารางสอบแนบทา้ย  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายนิมิตร อาศยั  ต าแหน่งผูอ้  านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายองอาจ อ ่าพุธ  ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ   กรรมการ 
1.3 นายชูชาติ สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู คศ.3 ท าหนา้ท่ี รองผูอ้  านวยการ กรรมการ 
1.4 นายณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์ ต าแหน่ง ครู คศ.3 ท าหนา้ท่ี รองผูอ้  านวยการ กรรมการ 
1.5 นางสุวมิล ปันนาง  ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ควบคุม ดูแล และใหค้  าปรึกษาในการด าเนินการสอบมาตรฐานรายวชิา 

 

2.  คณะกรรมการแต่งและจัดพมิพ์ ข้อสอบและตรวจข้อสอบ ใหค้รูผูส้อนแต่ละวชิาแต่ง จดัพิมพ ์และ
ตรวจขอ้สอบซ่ึงตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

2.1 การออกขอ้สอบควรใหเ้หมาะสมกบัจ านวนหน่วยกิต และเวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวชิามี 
จ านวนขอ้สอบเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชส้อบ โดยออกใหค้รอบคลุมจุดประสงคข์องเน้ือหาวชิานั้น ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี     
และปฏิบติั รวมทั้งงานมอบหมายอ่ืนๆ 

2.2 ครูผู้สอนทีม่ีความประสงค์ให้เจ้าหน้าทีพ่มิพ์ต้นฉบับข้อสอบ ส่งขอ้สอบท่ีจดัเรียงล าดบัขอ้แลว้ 
ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 2560   ท่ีหวัหนา้คณะกรรมการพิมพข์อ้สอบ เพื่อด าเนินการพิมพข์อ้สอบและครูผูส้อนรับ
ตน้ฉบบัท่ีพิมพเ์สร็จแลว้ตรวจทานความถูกตอ้ง ส่งงานวดัผล ภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2560   (หากเลยเวลาท่ีก าหนด
ครูผูส้อนตอ้งด าเนินการจดัพิมพต์น้ฉบบัดว้ยตนเอง) 

2.3 ใหค้รูผู้สอนแต่งและพมิพ์ข้อสอบเอง ระบุช่ือรายวชิา ชั้นเรียน  จ  านวนนกัศึกษา วนั  เวลา ท่ีสอบ    
ส่งงานวดัผลและประเมินผล ภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2560   เพื่อจะจดัท าโรเนียว  และบรรจุซองขอ้สอบ  
(หากเลยเวลาท่ีก าหนดครูผูส้อนตอ้งด าเนินการบรรจุซองขอ้สอบดว้ยตนเองตามรายละเอียดขอ้ 2.4) 
 



 2 
 

2.4 ใหค้รูผู้สอนทีบ่รรจุซองข้อสอบด้วยตนเอง น าซองขอ้สอบท่ีบรรจุเรียบร้อยแลว้ ส่งงานวดัผลและ
ประเมินผล  ภายในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560   เพื่อกรรมการ   เกบ็รักษาข้อสอบ เบิก-จ่าย และรับ-ส่งข้อสอบ จดัเรียงตาม
ตารางการสอบในแต่ละวนัต่อไป 

 
 

ตารางด าเนินการสอบมาตรฐานรายวชิา  ประจ าภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2559 
 

รายการ ก าหนดวนัส่ง 
1.  ครูผูส้อนท่ีมีความประสงคใ์ห้เจ้าหน้าที่พมิพ์ต้นฉบับข้อสอบ ส่งขอ้สอบท่ีจดัเรียงล าดบั
ขอ้สอบแลว้ใหห้วัหนา้คณะกรรมการพิมพข์อ้สอบ 

ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 2560    

2. ครูผูส้อนส่งต้นฉบับพมิพ์เรียบร้อยพร้อมโรเนียว  ผา่นหวัหนา้แผนกวิชาตรวจสอบ และ
ส่งงานวดัผลฯ   (รับใบส่งต้นฉบับข้อสอบได้ที่ช้ันหน้าป้ายนิเทศในห้องวชิาการ) 

ภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2560    

3. ครูผูส้อนท่ีบรรจุซองข้อสอบด้วยตนเอง น าซองขอ้สอบท่ีบรรจุเรียบร้อยแลว้พร้อม
ตน้ฉบบัขอ้สอบ ส่งงานวดัผลและประเมินผล เพ่ือกรรมการเกบ็รักษาข้อสอบ เบิก-จ่าย และ
รับ-ส่งข้อสอบจดัเรียงตามตารางการสอบในแต่ละวนัต่อไป 

ภายในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560    

4. ประเมินมาตรฐานรายวิชา 2/2559 วนัท่ี 20 – 23 กุมภาพนัธ์  2560 
5. ครูผูส้อนกรอกผลการเรียนลงในโปรแกรม ศธ 02และพิมพแ์บบ ว.ผ.2 และว.ผ.3
ตรวจทานความถูกตอ้ง 

วนัท่ี 1-7 มีนาคม 2560 

6.  ส่งผลการเรียนทุกรายวิชาพร้อมแบบ ว.ผ.2และว.ผ.3 วนัท่ี 1-7 มีนาคม 2560 
7.  คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมติัผลการเรียน วนัท่ี 10  มีนาคม 2560 
8.  ประกาศผลสอบปลายภาค วนัท่ี 13  มีนาคม 2560 
9.  ลงทะเบียนสอบแกต้วัและยื่นแบบขอแก ้ มส วนัท่ี 13 -17 มีนาคม 2560 
10.  สอบแกต้วั,แก ้มส                                              วนัท่ี 13 -17 มีนาคม 2560 
11.  ส่งผลการสอบแกต้วั,แก ้มส                             วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 
12. ประกาศผลการสอบแกต้วั และแก ้ มส วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

 
 

3. คณะกรรมการก ากบัห้องสอบภาคทฤษฎี ระดับช้ัน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 และปวส.2 
 สอบวนัท่ี 20 – 23 กุมภาพนัธ์  2560 

         ปวช. 1พืชศาสตร์  จ  านวน 23 คน      หอ้งสอบอาคาร 2 ห้อง 202 
1. นางสาวพาฝัน   อ่อนเฉวยีง 

 2. Mr.Nima                      Norbu 
        ปวช. 1สัตวศาสตร์  จ  านวน  29  คน  หอ้งสอบอาคาร 2 ห้อง201    

1.  นายเอกชยั  กองทอง 
2.  นายชยนัต ์   วราโภค 

        ปวช. 1 อุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน  26  คน   หอ้งสอบอาคาร 2 หอ้ง203    
1. นายโชติกร  ทาหะพรหม 
2. นางสุปัญญา  ทาหะพรหม 
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ปวช. 1 บญัชี+ปวช.2 บญัชี  จ  านวน  13+13  คน   หอ้งสอบอาคาร 2 ห้อง204    
1.  นางสาวอรทยั  ลงักากาศ 

 2. นางสาวหฤทยั  ศิระวงษ ์
ปวช.2 พืชศาสตร์ + ปวช.2 สัตวศาสตร์    จ  านวน  15+7 คน    หอ้งสอบอาคาร 2 หอ้ง205    

1. นางสุณี  แจ่มใส 
2. นางชมพู ่  ชยัวร 

       ปวช.2 อุตสาหกรรมฯ+ ปวช.3 อุตสาหกรรมฯ จ านวน 12+ 11 คน หอ้งสอบอาคาร 2 ห้อง206    
1.  นางนงลกัษณ์  ทาสี 
2. นางสาวผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์   

         ปวช. 3 พืชศาสตร์ จ านวน 20  คน หอ้งสอบ อาคารเรียนพืช 102 
1. นางสุมิตรา  วาดวจิิตร 
2. นางนาตยา  ปาณพิมลวฒัน์ 

        ปวช. 3 สัตวศาสตร์  จ านวน 19 คน       หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 205 
1. วา่ท่ีร.ต.หญิงกญัญา แสงสุขศรี 
2. นางสาวศรีสมร ทวโีชคชาญชยั 

  ปวช.3 บญัชี+ปวส.2 การบญัชี จ านวน 6+5 คน หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง202 
1. นางสาวจนัทร์จิรา       แซ่ยา่ง 
2. นางกนกวรรณ หาญก าธร 

 ปวส.1 พืชศาสตร์+ปวส.1สัตวศาสตร์ จ านวน  11+9 คน  หอ้งสอบอาคารเรียนพืชศาสตร์  หอ้ง พืช 101 
1. นายอดิธร  สังฆจนัทร์ 
2. นายธนภทัร์    พูลศิริ 

ปวส.1เทคโนโลยภุีมิทศัน์+ปวส.1การบญัชี จ านวน  7+17  คน  หอ้งสอบอาคารเรียน1  หอ้ง1- 203 
1. นายมนตรี  ร่ืนรวย 
2. นางละมุล  ร่ืนรวย 

ปวส.1 อุตสาหกรรมฯ+ปวส.2 อุตสาหกรรมฯ  จ านวน 3+5 คน  หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 204 
1. นางสาวจนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์
2.  นางสาวจารุวรรณ   อุปการะ 

ปวส.2 พืชศาสตร์ + ปวส.2 สัตวศาสตร์ จ านวน  5+14 คน  หอ้งสอบอาคารเรียนพืชศาสตร์  หอ้งพืช 103 
1. นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 
2. นายนริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 

 

มีหน้าที ่คณะกรรมการก ากบัหอ้งสอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการ 
ปฏิบติัของผูก้  ากบัหอ้งสอบ พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด และกรรมการก ากบัห้องสอบท่านใดไปราชการไม่สามารถ
ก ากบัหอ้งสอบได ้ใหท้  าบนัทึกแจง้ผูอ้  านวยการเพื่อจดัหากรรมการก ากบัห้องสอบแทนหรือแลกเปล่ียนกบักรรมการ
ท่านอ่ืน 
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4.  คณะกรรมการพมิพ์ข้อสอบ  
4.1  นางจรรยา   นนัตะ๊จนัทร์  เจา้หนา้ท่ี  หวัหนา้ 
4.2  นายทวชิา   เฉียดแหลม  เจา้หนา้ท่ี  กรรมการ 
4.3  นางน่ิมนวล   จนัทะวงศ ์  เจา้หนา้ท่ี  กรรมการ 
4.4  นางกชพร   พลูทอง   เจา้หนา้ท่ี  กรรมการ 
4.5  นางพชร   สังฆจนัทร์  เจา้หนา้ท่ี  กรรมการ 
 

มีหน้าที ่  
1. ด าเนินการพิมพข์อ้สอบให้กบัครูผูส้อนท่ีส่งตน้ฉบบัขอ้สอบ(ตามตารางด าเนินการสอบมาตรฐานรายวชิา) 
2. ครูผูส้อนรับตน้ฉบบัท่ีพิมพเ์สร็จแลว้ตรวจทานความถูกตอ้งส่งงานวดัผล(ตามตารางด าเนินการสอบ

มาตรฐานรายวชิา) 
 

5.  อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่มและบรรจุซองข้อสอบ 
5.1 นางสาวหฤทยั  ศิระวงษ ์ ครู(บรรจุซองขอ้สอบ)   หวัหนา้ 
5.2 นางสุดารัตน์   วฒันธญัญกรรม ครู(บรรจุซองขอ้สอบ)   กรรมการ 

 5.3 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวยีง พนกังานราชการ (บรรจุซองขอ้สอบ) กรรมการ 
 5.4 นางสาวอมรรักษ ์  ติง  พนกังานราชการ (บรรจุซองขอ้สอบ) กรรมการ 
 5.5 นางสาวจนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง  ครูจา้งสอน(บรรจุซองขอ้สอบ)  กรรมการ 
 5.6 นางน่ิมนวล    จนัทะวงศ ์ เจา้หนา้ท่ี(อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่ม) กรรมการ 
 5.7 นางกชพร   พลูทอง  เจา้หนา้ท่ี(อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่ม) กรรมการ 
 5.8 นางพชร   สังฆจนัทร์ เจา้หนา้ท่ี(อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่ม) กรรมการ 
 5.9 นางสารภี   บวัเขียว  เจา้หนา้ท่ี(อดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่ม) กรรมการ 

มีหน้าที ่ 
1. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการอดัส าเนา ถ่ายเอกสาร เยบ็เล่ม ณ หอ้งถ่ายเอกสาร อาคารเรียน 2 และน า

ขอ้สอบท่ีเยบ็เล่มเรียบร้อยส่งใหค้ณะกรรมการบรรจุซองขอ้สอบ 
2. ใหค้ณะกรรมการบรรจุซองขอ้สอบด าเนินการ และเก็บเขา้ตูง้านวดัผลให้เรียบร้อย  

6. คณะกรรมการเกบ็รักษาข้อสอบ เบิก-จ่าย และรับ-ส่งข้อสอบ 
 6.1  นางสุดารัตน์  วฒันธญัญกรรม                ครู   หวัหนา้  
 6.2 นางสาวอมรรักษ ์  ติง   พนกังานราชการ  กรรมการ 
  

 มีหนา้ท่ี ใหก้รรมการเก็บรักษาขอ้สอบมีหนา้ท่ีเก็บขอ้สอบ ก่อนและหลงัการสอบให้ปลอดภยั และเบิก
ขอ้สอบ    จดัวสัดุ อุปกรณ์ (เป๊กดอกจนั,เหล็กเจาะ, มุมกระดาษ, กระดาษค าตอบ, กระดาษมีเส้น) บรรจุถุง และ 
จ่ายขอ้สอบ ใหก้รรมการก ากบัหอ้งสอบ  และรับขอ้สอบเม่ือสอบเสร็จ และจ่ายขอ้สอบใหค้รูผูส้อนรับไปด าเนินการ
ตรวจ ขอ้สอบต่อไป 
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7. คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
 7.1  นายศกัด์ิสิทธ์ิ  สัตโส  หวัหนา้หมวดอาคารสถานท่ี   หวัหนา้ 
  7.2  นางสมปอง  เครือปู่  เจา้หนา้ท่ี (อาคารเรียน 1)    กรรมการ 

7.3  นางสารภี  บวัเขียว  เจา้หนา้ท่ี (อาคารเรียน 2)    กรรมการ 
 7.4  นายสีนวน สรรพคา้ เจา้หนา้ท่ี(อาคารเรียนพืชศาสตร์)   กรรมการ 
 มีหน้าที ่ให้คณะกรรมการจดัหอ้งสอบ   จดัห้องสอบใหมี้จ านวนเกา้อ้ีเพียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้สอบและ 
ติดตารางสอบประจ าห้องสอบทุกหอ้งท่ีจดัสอบ 
 

ใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด  
 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ี   เป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี   10    เดือน  มกราคม     พ.ศ.  2560 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางอาคารเรียน   ห้องสอบ  ช้ันทีส่อบ   และ จ านวนผู้เข้าสอบ 
สอบประเมนิมาตรฐานรายวชิา  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 

 

อาคารเรียน ช่ือห้องสอบ ช้ันทีส่อบ จ านวนคน หมายเหตุ 
 1-202 ปวช.3 บญัชี 6  
  ปวส.2 การบญัชี 5  
 1-203 ปวส.1 เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 7  

อาคารเรียน 1  ปวส.1 การบญัชี 17  
 1-204 ปวส.1 อุตสาหกรรมเกษตร 3  
  ปวส.2 อุตสาหกรรมเกษตร 5  
 1-205 ปวช.3 สัตวศาสตร์ 19  

 2-201 ปวช.1 สัตวศาสตร์ 29  
อาคารเรียน 2 2-202 ปวช.1. พืชศาสตร์ 23  

 2-203 ปวช.1 อุตสาหกรรมเกษตร 26  
 2-204 ปวช.1 บญัชี 13  
  ปวช.2 บญัชี 13  
 2-205 ปวช.2 พืชศาสตร์ 15  
  ปวช.2 สัตวศาสตร์ 7  
 2-206 ปวช.2 อุตสาหกรรมเกษตร 12  
  ปวช.3 อุตสาหกรรมเกษตร 11  
อาคารเรียนพืชศาสตร์ พืช 101 ปวส.1พืชศาสตร์ 11  
  ปวส.1 สัตวศาสตร์ 9  
 พืช 102 ปวช.3 พืชศาสตร์ 20  
 พืช 103 ปวส.2 พืชศาสตร์ 5  
  ปวส.2 สัตวศาสตร์ 14  

 

ใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2560 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางประเมนิมาตรฐานรายวชิา ปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้น ปวช.1พืชศาสตร์      จ านวน   23    คน     หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 202 
ระดบัชั้น ปวช.1สตัวศาสตร์     จ านวน   29   คน             หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 201 
ระดบัชั้น ปวช.1อุตสาหกรรม     จ านวน   26    คน               หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 203 
ระดบัชั้น ปวช.1บญัชี        จ านวน   13    คน               หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 204* 
 

วนั เดือน ปี/เวลา รหัสวชิา ช่ือวชิา ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 2560     
08.30 – 10.00 น. 2000 -1202 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 (พืช/สัตว/์อุต/บญัชี) อ. พาฝัน  อ่อนเฉวยีง 
10.15 – 11.45 น. 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย(พืช/สตัว/์อุต/บญัชี)(3พืช) อ.สุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม 
13.00 – 15.00 น. 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(พืช/สัตว)์ อ. สุณี  แจ่มใส 
 2501-2501 การจดัการผลผลิตเพื่อการแปรรูป(อุต) อ.ผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์ 
 2201-2101 การบญัชีสินคา้และระบบบญัชีเด่ียว(บญัชี) อ.กนกวรรณ หาญก าธร 
21 ก.พ. 2560    
08.30 – 10.00 น. 2501-2007 หลกัการจดัการฟาร์ม(พืช,สัตว,์อุต) อ.มนตรี  ร่ืนรวย 
 2200-1005 การขายเบ้ืองตน้ 2 (บญัชี) อ.สุปัญญา  ทาหะพรหม 
10.15 – 11.45 น. 2000-1001 ภาษาไทยพื้นฐาน(พืช/สัตว/์อุต) อ.นงลกัษณ์  ทาสี 
 2000-1002 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ(บญัชี)(2อุต) อ.นงลกัษณ์  ทาสี 
13.00 – 15.00 น. 2501-2203 การผลิตพืชผกั(พืช) อ.นาตยา ปาณพิมลวฒัน์ 
 2501-2304 การเล้ียงสุกร(สัตว)์ อ.สุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 
 2501-2509 ผลิตภณัฑส์ัตว(์อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค์ 
 2201-2004 การบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้(บญัชี) อ.จนัทร์จิรา แซ่ยา่ง 
22 ก.พ. 2560    
08.30 – 10.00 น. 2501-2213 การปลูกมนัส าปะหลงั(พืช) อ.อมรรักษ ์ติง 
 2501-2006 ดินและน ้าเพื่อการเกษตร(สัตว)์ อ.อมรรักษ ์ติง 
 2203-2009 การพฒันาบุคลิกภาพ (อุต,บญัชี)(3สัตว)์* อ.ธนภทัร์  พูลศิริ 
10.15 – 11.45 น. 2000-1607 เพศวถีิศึกษา(พืช,อุต,บญัชี) อ.อรทยั  ลงักากาศ 
 2501-2301 อาหารสัตวเ์บ้ืองตน้(สัตว)์ อ.สุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 
13.00 – 15.00 น. 2501-2302 การสุขาภิบาลสัตวเ์บ้ืองตน้(สัตว)์ อ. นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
 2200-1003 การบญัชีเบ้ืองตน้2 (บญัชี) อ. ละมุล  ร่ืนรวย 

 

 

หมายเหตุ 
1. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบพ.ศ. 2548โดยเคร่งครัด 
2. ผูล้งทะเบียนรายวชิาเพิ่มใหติ้ดต่อครูผูส้อนจดัตารางสอบตามความเหมาะสม 
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3. วชิา 2501-1003 ทกัษะวชิาชีพเกษตร (พืช/สัตว/์อุต)  อ.นาตยา  ปาณพิมลวฒัน์/อ.นริศ ปาณพิมลวฒัน์/              
อ.ผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์ 

4. วชิา 2501-2271 โครงการผลิตพืชผกั (พืช) อ.สุมิตรา วาดวจิิตร 
5. วชิา 2501-2372 โครงการเล้ียงสุกร (สัตว)์ อ.สุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 
6. วชิา 2501-2576 โครงการผลิตผลิตภณัฑส์ัตว ์(อุต) อ.จนัทกานต์ 
7. วชิา 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 (พืช/สัตว/์อุต/บญัชี) อ.พาฝัน/อ.ชยนัต/์อ.จารุวรรณ/อ.โชติกร 

สอบนอกตาราง 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางประเมนิมาตรฐานรายวชิา ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้น ปวช.2พืชศาสตร์       จ านวน  15  คน      หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 205* 
ระดบัชั้น ปวช.2สัตวศาสตร์     จ านวน   7  คน      หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 205* 
ระดบัชั้น ปวช.2อุตสาหกรรมเกษตร จ านวน  12  คน      หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 206* 
ระดบัชั้น ปวช.2บญัชี         จ านวน  13  คน      หอ้งสอบ อาคารเรียน 2 หอ้ง 204* 
 

วนั เดือน ปี/เวลา รหัสวชิา ช่ือวชิา ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 2560     
08.30 – 10.00 น. 2000-1204 ภาษาองักฤษฟัง-พูด2 (พืช/สัตว/์อุต/บญัชี) อ.พาฝัน  อ่อนเฉวยีง 
10.15 – 12.15 น. 2001-1003 พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม(พืช/สัตว/์อุต) อ.หฤทยั  ศิระวงษ ์
 2201-2104 โปรแกรมประมวลผลค า(บญัชี) อ.สุณี  แจ่มใส 
13.00 – 15.00 น. 2501-2202 การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั(พืช) อ.ชมพู ่ ชยัวร 
 2501-2305 การเล้ียงโค(สัตว)์ อ.ณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์ 
 2501-2504 ผลิตภณัฑธ์ญัพืช(อุต) อ.ผอ่งพรรณ  ธุวงัควฒัน์ 
 2201-2001 การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้(บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 
21 ก.พ. 2560    
08.30 – 10.00 น. 2500-1003 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานเกษตร(พืช) อ.โชติกร  ทาหะพรหม 
 2501-2011 แทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลเกษตร1(สัตว/์อุต) อ.ศรีสมร ทวโีชคชาญชยั 
08.30-10.30 น. 2201-2002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน(บญัชี) อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 
10.15 – 11.45 น. 2501-2008 การเกษตรผสมผสาน(พืช) อ.อมรรักษ ์ ติง 
 2501-1001 หลกัการเกษตร(สัตว)์ อ.สุมิตรา  วาดวจิิตร 
 2000-1002 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (อุต)(1บญัชี) อ.นงลกัษณ์  ทาสี 
13.00 – 14.30 น. 2501-2005 การประมงทัว่ไป(พืช,อุต) อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
13.00-15.00 น. 2501-2406 ระบบการใหน้ ้าเพื่อการเกษตร(สัตว)์ อ.เอกชยั  กองทอง 
 2201-2104 การบญัชีร่วมคา้และระบบใบส าคญั(บญัชี) อ.กนกวรรณ  หาญก าธร 

 

หมายเหตุ 
1. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548โดยเคร่งครัด 
2. ผูล้งทะเบียนรายวชิาเพิ่มใหติ้ดต่อครูผูส้อนจดัตารางสอบตามความเหมาะสม 
3. วชิา 2501-2276 โครงการผลิตเห็ด (พืช) อ. อดิธร  สังฆจนัทร์ 
4. วชิา 2501-2373 โครงการเล้ียงโค (สัตว)์ อ. ณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์ 
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5. วชิา 2501-2571 โครงการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืช (อุต) อ. ผอ่งพรรณ  ธุวงัควฒัน์ 
6. วชิา 2000-2004  กิจกรรมอกท.2 อ.ท่ีปรึกษา 

สอบนอกตาราง 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางประเมนิมาตรฐานรายวชิา ปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้น ปวช.3/1พืชศาสตร์      จ านวน 20 คน        หอ้งสอบ อาคารเรียนพืช 102 
ระดบัชั้น ปวช.3/2สัตวศาสตร์       จ านวน 19 คน        หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 205 
ระดบัชั้น ปวช.3/3อุตสาหกรรมเกษตร        จ านวน 11  คน       หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 ห้อง 206* 
ระดบัชั้น ปวช.3/4 บญัชี   จ านวน   6 คน          หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 202* 

 

วนั เดือน ปี/เวลา รหัสวชิา ช่ือวชิา ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 2560     

08.30 – 10.00 น. 2000-1408 สถิติทดลอง(พืช/สัตว/์อุต) อ.ศรีสมร  ทวีโชคชาญชยั 

 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม(บญัชี) อ.ชยนัต ์ วราโภค 

10.15 – 11.45 น. 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย(พืช)(1พืช/สตัว/์อุต/
บญัชี) 

อ.สุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม 

 2501-2012 การขบัรถยนต(์สัตว/์อุต) อ.โชติกร  ทาหะพรหม 

10.15-12.15 น. 2201-2109 การจดัการสินคา้คงคลงั(บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 

13.00 – 15.00 น. 2501-2010 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานอาชีพ(พืช/สตัว/์อุต) อ.สุณี  แจ่มใส 
 2501-2007 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี(บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 

21 ก.พ. 2560    
08.30 – 10.00 น. 2000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพเกษตรกรรม(พืช/สัตว/์

อุต/บญัชี) 
อ.หฤทยั  ศิระวงษ ์

10.15 – 11.45 น. 2001-1002 การเป็นผูป้ระกอบการ(พืช/สัตว)์ อ.ละมุล  ร่ืนรวย 
10.15-12.15 น. 2501-2510 ผลิตภณัฑน์ม(อุต) อ.จารุวรรณ  อุปการะ 
 2201-2008 กระบวนการจดัท าบญัชี(บญัชี) อ.กนกวรรณ  หาญก าธร 
13.00 – 15.00 น. 2501-2204 การผลิตไมผ้ลไมย้นืตน้(พืช) อ.ชูชาติ  สุนทรอินทร์ 
 2201-2105 การบญัชีส าหรับกิจการพิเศษ(บญัชี) อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 
13.00 – 14.30 น. 2501-2316 การเล้ียงแพะและแกะ(สัตว)์ อ.สุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 
22 ก.พ. 2560    
08.30 – 10.00 น. 2501-2211 การปลูกพืชไร้ดิน(พืช) อ.ชมพู ่ ชยัวร 
 2203-2009 การพฒันาบุคลิกภาพ (สัตว)์(1อุต,บญัชี)* อ.ธนภทัร์  พูลศิริ 
10.15 – 12.15 น. 2501-2210 การขยายพนัธ์ุพืช(พืช) อ.ชูชาติ  สุนทรอินทร์ 
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หมายเหตุ 
1. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548    

โดยเคร่งครัด 
 

2. ผูล้งทะเบียนรายวชิาเพิ่มใหติ้ดต่อครูผูส้อนจดัตารางสอบตามความเหมาะสม 
3. วชิา 2501-8501 โครงการ (พืช/สัตว/์อุต/บญัชี) อ.อดิธร สังฆจนัทร์ / อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ /                          

อ .จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์/  อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 
4. วชิา 2501-2577 โครงการผลิตผลิตภณัฑน์ม(อุต) อ.ผอ่งพรรณ  ธุวงัควฒัน์ 
5.  วชิา 2002-0006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 6  อ.ท่ีปรึกษา 

สอบนอกตาราง 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางประเมนิมาตรฐานรายวชิา ปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์        จ านวน 11  คน    หอ้งสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร์ 101* 
ระดบัชั้น ปวส.1 สาขาวิชาสตัวศาสตร์   จ านวน  9  คน     หอ้งสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร์ 101* 
ระดบัชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน   3  คน     หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 204* 
ระดบัชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน ์ จ านวน   7  คน     หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 203* 
ระดบัชั้น ปวส.1 สาขาวชิาบญัชี   จ านวน   17  คน  หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 203* 
วนั เดือน ปี/เวลา รหัสวชิา ช่ือวชิา ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 2560     

08.30 – 10.30 น. 3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ1(พืช/สตัว/์อุต/ภูมิทศัน์/บญัชี) อ.พาฝัน  อ่อนเฉียง 

10.45 - 12.15น. 3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน(สตัว)์ อ.อรทยั  ลงักากาศ 

 3200-0005 หลกัการขาย(บญัชี) อ.สุปัญญา  ทาหะพรหม 

13.00 – 15.00 น. 3502-2002 สรีรวทิยาของพืช(พืช) อ.ชมพู ่ ชยัวร 

 3503-2004 โภชนศาสตร์สตัวเ์บ้ืองตน้(สตัว)์ อ.ณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์ 

 3508-1002 การเขียนลายเสน้และทศันียภาพในงานภูมิทศัน์(ภูมิทศัน์) อ.มนตรี  ร่ืนรวย 

 3506-2003 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายอาหาร(อุต) อ.จารุวรรณ  อุปการะ 

 3201-2001 การบญัชีชั้นกลาง 1(บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 

21 ก.พ. 2560    

08.30 – 10.30 น. 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร(พืช/สตัว/์อุต/ภูมิทศัน์/บญัชี) อ.มนตรี ร่ืนรวย / 
อ.จารุวรรณ  อุปการะ 
อ.สุปัญญา  ทาหะพรหม 

13.00 – 15.00 น. 3502-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช(พืช) อ.กญัญา  แสงสุขศรี 

 3503-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุสตัว(์สตัว)์ อ.ณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์ 

 3508-2002 การก่อสร้างในงานภูมิทศัน(์ภูมิทศัน์) อ.มนตรี  ร่ืนรวย 

 3506-2006 การพฒันาผลิตภณัฑ(์อุต) อ.จารุวรรณ  อุปการะ 

 3201-2003 การบญัชีตน้ทุน 1(บญัชี) อ.กนกวรรณ  หาญก าธร 

22 ก.พ. 2560    

08.30 – 10.30 น. 3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ(พืช/สตัว/์อุต/ภูมิ
ทศัน์/บญัชี)(2พืช/สตัว/์บญัชี)* 

อ.ชยนัต ์ วราโภค 

13.00 – 15.00 น. 3000-1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พืช) อ.ธนภทัร์  พลูศิริ 

 3201-2005 การบญัชีชั้นสูง 1(บญัชี) อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 

23 ก.พ. 2560    

08.30 – 10.30 น. 3500-0002 หลกัการเล้ียงสตัว(์พืช/สตัว/์ภูมิทศัน์/อุต)สอบหอ้ง.....(พืช) อ.สุรสิทธ์ิ  แจ่มใส 

 3201-2007 การบญัชีภาษีอากร(บญัชี) อ.กนกวรรณ  หาญก าธร 

13.00 – 15.00 น. 3200-0002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน(บญัชี) อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 
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หมายเหตุ 
1. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบพ.ศ. 2548    

โดยเคร่งครัด 
2. ผูล้งทะเบียนรายวชิาเพิ่มใหติ้ดต่อครูผูส้อนจดัตารางสอบตามความเหมาะสม 
3. วชิา 3500-0003ช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเบ้ืองตน้(พืช/สัตว/์ภูมิทศัน์/อุต) อ.ศรีสมร  ทวีโชคชาญชยั/   

อ.เอกชยั กองทอง 
4. วชิา 3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม (พืช/สัตว/์ภูมิทศัน์/อุต/บญัชี)    
5. วชิา3502-8501โครงการ  (พืช) อ.กญัญา  แสงสุขศรี 
6. วชิา 3503-8501โครงการ (สัตว)์ อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
7. วชิา 3506-8501โครงการ (อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค์ 
8. วชิา 3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2  (พืช/สัตว/์ภูมิทศัน์/อุต/บญัชี)   อ.ท่ีปรึกษา 
สอบนอกตาราง 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ตารางประเมนิมาตรฐานรายวชิา ปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิาพืชศาสตร์                    จ  านวน  5  คน          หอ้งสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร์ 103* 
ระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิาสัตวศาสตร์   จ านวน 14  คน          หอ้งสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร์ 103* 
ระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน  5  คน          หอ้งสอบ อาคารเรียน1 ห้อง 204*    
ระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิาการบญัชี   จ านวน 5  คน          หอ้งสอบ อาคารเรียน 1 หอ้ง 202* 
วนั เดือน ปี/เวลา รหัสวชิา ช่ือวชิา ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 2560     

08.30 – 10.30 น. 3500-0102 การจดัการธุรกิจเกษตร(พืช/สัตว)์ อ.สุปัญญา  ทาหะพรหม 

 3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 (อุต/บญัชี) อ.พาฝัน  อ่อนเฉวียง 

13.00 – 15.00 น. 3502-2006 ศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั(พืช) อ.นาตยา  ปาณพิมลวฒัน์ 

 3503-2001 จุลชีววทิยา(สัตว/์อุต) อ.หฤทยั  ศิระวงษ ์

 3204-2005 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต(์บญัชี) อ.ชยนัต ์ วราโภค 

21 ก.พ. 2560    

08.30 – 10.30 น. 3502-2007 ระบบการใหน้ ้าและการจดัการ(พืช) อ.เอกชยั  กองทอง 

 3503-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว(์สัตว)์ อ.ณรงค ์ นนัต๊ะจนัทร์ 

 3506-2005 การบรรจุภณัฑ์(อุต) อ.จารุวรรณ์  อุปการะ 

 3201-2006 การบญัชีชั้นสูง 2 (บญัชี) อ.จนัทร์จิรา  แซ่ยา่ง 

13.00 – 15.00 น. 3502-2211 สารชีวภาพในงานผลิตพืช(พืช/อุต) อ.อมรรักษ ์ ติง 

 3503-2105 การผลิตโคนม(สัตว)์ อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 

 3201-2102 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี(บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 

22 ก.พ. 2560    

08.30 – 10.30 น. 3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ(พืช/สตัว/์บญัชี) 
(1พืช/สัตว/์อุต/ภูมิทศัน์/บญัชี)* 

อ.ชยนัต ์ วราโภค 

 3506-2102 ผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพื่อการคา้(อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์

13.00 – 15.00 น. 3500-0001 หลกัพืชกรรม(สัตว)์ อ.ชมพู ่ ชยัวร 

 3506-2501 ผลิตภณัฑน์มเพื่อการคา้(อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์

 3204-2103 การประยกุตโ์ปรแกรมส่ือประสม(บญัชี) อ.ชยนัต ์ วราโภค 

 
หมายเหตุ 

1. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548   
โดยเคร่งครัด 

2. ผูล้งทะเบียนรายวชิาเพิ่มใหติ้ดต่อครูผูส้อนจดัตารางสอบตามความเหมาะสม 
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3. วชิา 3500-0003 ช่างเกษตรและเคร่ืองกลเกษตรเบ้ืองตน้(พืช) อ.ศรีสมร  ทวโีชคชาญชยั 
4. วชิา 3000-1609  ลีลาศเพื่อการสมาคม (พืช/สัตว/์อุต) อ.อรทยั  ลงักากาศ 
5. วชิา 3502-8501โครงการ 1 (พืช) อ.กญัญา  แสงสุขศรี 
6. วชิา 3503-8501โครงการ (สัตว)์ อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
7. วชิา 3506-8501โครงการ (อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์
8. วชิา 3501-8501โครงการ (บญัชี) อ.ละมุล  ร่ืนรวย 
9. วชิา 3502-2008 สัมมนาทางดา้นพืชศาสตร์ (พืช) อ.กญัญา  แสงสุขศรี 
10. วชิา 3503-2008 สัมมนาทางดา้นสัตวศ์าสตร์ (สัตว)์ อ.นริศ  ปาณพิมลวฒัน์ 
11. วชิา 3506-2008 สัมมนาทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร (อุต) อ.จนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์
12. วชิา 3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2  (พืช/สตัว/์ภูมิทศัน์/อุต/บญัชี)   อ.ท่ีปรึกษา 

สอบนอกตาราง 

 
(นายนิมิตร  อาศยั) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
 


