คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

ที่ 96 / 2561
เรื่อง กำหนดกำรสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
************************************************
เพื่อให้การประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กำหนดกำรสอบ
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สอบ วันที่ 22 , 23 พฤศจิกำยน 2561
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สอบ วันที่ 22 , 23 พฤศจิกำยน 2561
2. กำรออกข้อสอบ
 ให้อาจารย์ประจาวิชา เป็นผู้ออกข้อสอบ และนาเสนอหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อตรวจสอบ
แก้ไข เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการอานวยการสอบ
3. กำหนดกำรส่งข้อสอบ
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องส่งข้อสอบที่ หัวหน้าแผนกวิชา ให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561
 อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชา เมื่อตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งฝ่ายวิชาการ ภายใน
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องเขียนข้อสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตรวจ และ
การพิมพ์ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเรียบร้อย ของกระดาษต้นฉบับข้อสอบ ก่อน
ทาการโรเนียว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
สัง่ ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2561
(ลงชื่อ)
(นำยเอกมล แสงหิรัญ)
ผู้อำนวยกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1 รอบเช้ำ
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
22 พฤศจิกำยน
2561

เวลำ
รหัส
08.30 - 09.30 2105-2003
2104-2002
2102-2001
2101-2101
09.30 – 10.30 2000-1402
10.30 - 11.30 2000-1302

ลักษณะวิชำ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
งานเครื่องยนต์เล็ก
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม

พักกลำงวัน

11.30 – 12.15

12.15 – 13.15 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วันศุกร์ที่
23 พฤศจิกำยน
2561

08.30 - 09.30 2105-2006
2104-2103
2102-2008
2101-2002
09.30 - 10.30 2001-1004
10.30 - 11.30 2105-2005
2100-1009
2101-2102

แผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ทุกแผนก

วงจรพัลส์และสวิตชิง
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
งานเครื่องยนต์ดีเซล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
งานจักรยานยนต์
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ พัก

11.30 – 12.15

ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ชอ.
ชก.
ชย.

พักกลำงวัน

12.15 – 13.15 2000-1607 เพศวิถีศึกษา
วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
2100-1003 งานฝึกฝีมือ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ชอ./ชฟ./ชก.
ชย.

ทุกแผนก
ชอ./ชฟ.
ชก./ชย.

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 รอบเช้ำ
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
22 พฤศจิกำยน
2561

วันศุกร์ที่
23 พฤศจิกำยน
2561

เวลำ
รหัส
08.30 – 09.30 2105-2010
2104-2008
2102-2006
2101-2007
09.30 – 10.30 2000-1202
10.30 - 11.30 2105-2008
2104-2007
2102-2010
2101-2009
11.30 – 12.15

ลักษณะวิชำ
เครื่องส่งวิทยุ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
กลศาสตร์เครื่องมือกล
กลศาสตร์เครื่องกล
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
เครื่องเสียง
เครื่องทาความเย็น
อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

แผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.

พักกลำงวัน

12.15 – 13.15 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
08.30 – 09.30 2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
2104-2105 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2102-2007 กรรมวิธีการผลิต
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
09.30 – 10.30 2105-2112 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
10.30 - 11.30 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
11.30 – 12.15
พักกลำงวัน

ทุกแผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก

12.15 – 13.15 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ทุกแผนก

วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง
วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
เสริม คอมพิวเตอร์ 4 (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2)
2105-2114 โทรศัพท์
2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์

ทุกแผนก
ชอ.
ชก.
ชย.

คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ที่ 97 / 2561
เรื่อง กำหนดกำรสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
*************************************
เพื่อให้การประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 ของชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กำหนดกำรสอบ
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สอบ วันที่ 22 , 23 พฤศจิกำยน 2561
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สอบ วันที่ 22 , 23 พฤศจิกำยน 2561
2. กำรออกข้อสอบ
 ให้อาจารย์ประจาวิชา เป็นผู้ออกข้อสอบ และนาเสนอหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อตรวจสอบ
แก้ไข เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการอานวยการสอบ
3. กำหนดกำรส่งข้อสอบ
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องส่งข้อสอบที่ หัวหน้าแผนกวิชา ให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561
 อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชา เมื่อตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งฝ่ายวิชาการ ภายใน
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องเขียนข้อสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตรวจ และ
การพิมพ์ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเรียบร้อย ของกระดาษต้นฉบับข้อสอบ ก่อน
ทาการโรเนียว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
สัง่ ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2561
(ลงชื่อ)
(นำยเอกมล แสงหิรัญ)
ผู้อำนวยกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
22 พฤศจิกำยน
2561

วันศุกร์ที่
23 พฤศจิกำยน
2561

หมำยเหตุ

เวลำ
รหัสวิชำ
17.30-18.30 3000-1209
3000-1209
3000-1501
18.30-19.30 3100-0102
3111-2004
3104-2006
3105-2007
19.30-20.30 3000-1501
3000-1406
17.30-18.30 3000-1302
3111-2006
3104-2007
3105-2006
18.30-19.30 3100-0109
3111-2201
3104-1003
3105-2009
19.30-20.30 3111-0002
3104-2004
3105-9001

ชือ่ วิชำ
อังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
อังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (ปลาย)
ชีวิตกับสังคมไทย (ปลาย)
กลศาสตร์ของไหล
เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชีวิตกับสังคมไทย (ปลาย)
แคลคูลัสพื้นฐาน (ปลาย)
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
เทอร์โมไดนามิกส์
งานเครื่องจักรกลของไหล (ปลาย)
ดิจิตอลประยุกต์
ระบบเสียงและระบบภาพ
เทคนิคงานบารุงรักษาเบื้องต้น (ปลาย)
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนก
ทอ./ชฟ./ชอ.
ชย.ห้อง 21
ชย.ห้อง 22,24
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ทอ.
ชฟ./ชอ.
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ทอ.ห้อง 26
ชฟ.
ชอ.

1.วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจัดสอบเองนอกตาราง
2.รายวิชาที่มี (ปลาย) หมายถึง เป็นการสอบปลายภาค หลังสอบแล้วจะต้องเปลี่ยนเรียน
รายวิชาใหม่ตามตาราง
3111-9001 เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ
ทอ.ห้อง 25
3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ชอ.

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร
วันสอบ
เวลำ
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
วันพฤหัสบดีที่ 17.30-18.30 3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
22 พฤศจิกำยน
3111-2005 งานบารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (ปลาย)
2561
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
3105-2201 ระบบกระจายเสียงและภาพ
18.30-19.30 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
19.30-20.30 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
วันศุกร์ที่
17.30-18.30 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
23 พฤศจิกำยน
3111-2204 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
2561
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
18.30-19.30 3101-2106 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
3111-2205 เทคโนโลยีการผลิต
3104-2206 ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
19.30-20.30 3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์
3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3
3105-9002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

หมำยเหตุ

วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจัดสอบเองนอกตาราง
3101-2005
3111-2209
3105-2205
3XXX-8503

งานทดลองเครื่องกล
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1
โครงการ 2 (รหัสวิชาต่างกันตามสาขาวิชา)

ชย.
ทอ.
ชอ.
ชย./ทอ./ชฟ./ชอ.

แผนก
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ชฟ.
ชอ.

