
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  -  วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 
การสอบระหว่างภาค  ชั้น ปวช. 1  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 
 

วัน เดือน ปี 
เวลาสอบ 

ชื่อวิชา 
เช้า บ่าย 

วันอังคารที่  
14 ธันวาคม 2564 

08.00 – 09.00 13.00 – 14.00  คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 
09.05 – 10.05 14.05 – 15.05  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
10.30 – 11.30 15.30 – 16.30  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11.35 – 12.35  16.35 – 17.35  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 

วันพฤหัสบดีที่  
16 ธันวาคม 2564 

08.00 – 09.00 13.00 – 14.00  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

09.05 – 10.05 14.05 – 15.05  ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
10.30 – 11.30 15.30 – 16.30  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
หมายเหตุ 1. โปรดเข้าสอบให้ ตรงเวลา เนื่องจากข้อสอบถูกก าหนดเวลาไว้ตามตารางสอบ   
  2. ให้ใช้ E-mail ของวิทยาลัยในการสอบเท่านั้น      วิชาที่สอบนอกตาราง 1. พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 
  3. ให้นักศึกษาเตรียม Internet ให้พร้อมในการสอบ        2.  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
  4. กรณีส่งข้อสอบไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่า “ขาดสอบ”        3.  คุณธรรม จริยธรรม 

     5. เพ่ือให้การด าเนินการสอบออนไลน์ไม่เกิดปัญหาจึงควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่อง PC  4.  คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
                   5.  พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
         
         
         
 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  -  วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 

การสอบระหว่างภาค ชั้น ปวช. 2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 1. โปรดเข้าสอบให้ ตรงเวลา เนื่องจากข้อสอบถูกก าหนดเวลาไว้ตามตารางสอบ   
  2. ให้ใช้ E-mail ของวิทยาลัยในการสอบเท่านั้น      วิชาที่สอบนอกตาราง 1.  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
  3. ให้นักศึกษาเตรียม Internet ให้พร้อมในการสอบ        2.  พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ 
  4. กรณีส่งข้อสอบไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่า “ขาดสอบ”        3.  คอมพิวเตอร์ (เสริม) 

     5. เพ่ือให้การด าเนินการสอบออนไลน์ไม่เกิดปัญหาจึงควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่อง PC  4.  การบรรจุภัณฑ์ (สาขาการตลาด) 
                   5. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
                   6. ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ/ 

    ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
                   7. การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 
 
 

วัน เดือน ปี 
เวลาสอบ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

รอบเช้า รอบบ่าย ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา 

วันจันทร์ที่ 
13 ธันวาคม 2564 

08.00 – 09.00 13.00 – 14.00  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตลาดเบื้องต้น คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

09.05 – 10.05 14.05 – 15.05  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

10.30 – 11.30 15.30 – 16.30  การบัญชีกิจการพิเศษ การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

วันพุธที่ 
15 ธันวาคม 2564 

08.00 – 09.00 13.00 – 14.00  การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ การขายประกันชีวิต หลักการเขียนโปรแกรม 
09.05 – 10.05 14.05 – 15.05  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 
10.30 – 11.30 15.30 – 16.30  - การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบรรจุภัณฑ์ 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 

การสอบระหว่างภาค ชั้น ปวส.1  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา 

วันจันทร์ที่ 
13 ธันวาคม 2564 

13.00 – 14.00  หลักการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ - 
14.05 – 15.05  

การบัญชีต้นทุน 2 
การรักษาตวามสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 

15.30 – 16.30  การบัญชีการเงิน คุณภาพชีวิตเพ่ือการท างาน การวิจัยเบื้องต้น คุณภาพชีวิตเพ่ือการท างาน 

วันพุธที ่
15 ธันวาคม 2564 

13.00 – 14.00  การบัญชีชั้นกลาง 2 พฤติกรรมผู้บริโภค - ธุรกิจไมซ์และอีเวนท์ 
14.05 – 15.05  

การเมืองการปกครองของไทย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม 
การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

15.30 – 16.30  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
16.35 – 17.35  - - - - 
 
หมายเหตุ 1. โปรดเข้าสอบให้ ตรงเวลา เนื่องจากข้อสอบถูกก าหนดเวลาไว้ตามตารางสอบ   
  2. ให้ใช้ E-mail ของวิทยาลัยในการสอบเท่านั้น     วิชาที่สอบนอกตาราง 1.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว (ครูต่างประเทศ) 
  3. ให้นักศึกษาเตรียม Internet ให้พร้อมในการสอบ       2.  คอมพิวเตอร์ (เสริม) 
  4. กรณีส่งข้อสอบไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่า “ขาดสอบ”       3.  บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 
  5. เพ่ือให้การด าเนินการสอบออนไลน์ไม่เกิดปัญหาจึงควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่อง PC 4.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
               5.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
               6.  ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 

 
 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 

การสอบระหว่างภาค  ชั้น ปวส.2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 

วัน เดือน ปี 
เวลาสอบ 

 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกจิดิจิทัล(ทวิภาคี) สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี) 

ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา ชื่อวิชา 

วันอังคารที่  
14 ธันวาคม 2564 

13.00 – 14.00  การควบคุมและตรวจสอบภายใน กฎหมายธรุกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ศิลปะการต้อนรับและการบริการ หลักเศรษฐศาสตร ์ - 

14.05 – 15.05  คณิตศาสตร์และสถติิเพื่องานอาชีพ การวิจัยตลาด คณิตศาสตร์และสถติิเพื่องานอาชีพ ภาษาอังกฤษส าหรับท่องเที่ยว คณิตศาสตร์และสถติิเพื่องานอาชีพ การวิจัยตลาด 

15.30 – 16.30  การบัญชีสหกรณ ์ - มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน - ภาษาอังกฤษธุรกิจ - 

16.35 – 17.35  - - - - การวิจัยเบื้องต้น - 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 ธันวาคม 2564 

13.00 – 14.00  การบัญชีช้ันสูง 2 กลยุทธ์การตลาด 
อินเตอร์เนต็สรรพสิ่งส าหรับธรุกิจ

ดิจิทัล (IoT) 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 

อินเตอร์เนต็สรรพสิ่งส าหรับธรุกิจ
ดิจิทัล (IoT) 

- 

14.05 – 15.05  องค์การและการจัดการสมัยใหม ่ การบริหารธุรกิจขนาดย่อม องค์การและการจัดการสมัยใหม ่ การเมืองการปกครองของไทย หลักการตลาด - 

15.30 – 16.30  - - - - กฎหมายธรุกิจ - 

16.35 – 17.35  
- - - - 

การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบเชิงวัตถ ุ

- 

 
หมายเหตุ 1. โปรดเข้าสอบให้ ตรงเวลา เนื่องจากข้อสอบถูกก าหนดเวลาไว้ตามตารางสอบ  
  2. ให้ใช้ E-mail ของวิทยาลัยในการสอบเท่านั้น     วิชาที่สอบนอกตาราง 1.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว(เสริม) ครูต่างประเทศ 
  3. ให้นักศึกษาเตรียม Internet ให้พร้อมในการสอบ       2.  การตลาดพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 
  4. กรณีส่งข้อสอบไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่า “ขาดสอบ”       3.  การตลาดดิจิทัลเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว    

   5. เพ่ือให้การด าเนินการสอบออนไลน์ไม่เกิดปัญหาจึงควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่อง PC 4.  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ (สาขาการตลาด)  
                  5.  การสัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
                  6.  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

               7.  การพัฒนาเว็บไซด์ทางธุรกิจ 
               8.  สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล 



วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  -  วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 
ก าหนดการสอบระหว่างภาค 2/2564 

*************************** 
การสอบภาคทฤษฎีให้ด าเนินการสอบระหว่างวันที่  13 – 16 ธันวาคม 2564   โดยก าหนดวันสอบ ไว้ดังนี้ 
  
 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564  ปวช.2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) / ปวส. 1  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
 
 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564  ปวช.1  (รอบเช้า  – รอบบ่าย) / ปวส. 2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
      ปวส.2 ทวิภาค ี
 
 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564   ปวช.2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) / ปวส.1 (รอบเช้า-รอบบ่าย) 
 
 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  ปวช.1 (รอบเช้า – รอบบ่าย) /  ปวส. 2  (รอบเช้า – รอบบ่าย) 
 
  

******************************************************** 
ข้อปฎิบัติในการสอบออนไลน์ 

 
  1. โปรดเข้าสอบให้ ตรงเวลา เนื่องจากข้อสอบถูกก าหนดเวลาไว้ตามตารางสอบ 
  2. ให้ใช้ E-mail ของวิทยาลัยในการสอบเท่านั้น 
  3. ให้นักศึกษาเตรียม Internet ให้พร้อมในการสอบ 
  4. กรณีส่งข้อสอบไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่า “ขาดสอบ” 
  5. เพ่ือให้การด าเนินการสอบออนไลน์ไม่เกิดปัญหาจึงควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่อง PC 

........................................................................................  
ข้อปฎิบัติในการสอบออนไซต์ 

 

1. นักศึกษาทุกคนจะต้องมาถึงวิทยาลัยก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างช้า 15 นาที 
2. ตรวจดูรายชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 
3. แสดงบัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวนักศึกษาต่อกรรมการผู้ก ากับห้องสอบ 
4. ห้ามน าเอกสารต่างๆเข้าไปในห้องสอบและห้ามน ากระดาษเขียนตอบ หรือข้อสอบออกจากห้องสอบหลังจาก

ลงมือท าข้อสอบแล้ว 15 นาที ถ้าท าไม่ได้ส่งกระดาษค าตอบและออกจากห้องสอบได้ 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อม ห้ามหยิบ

ยืมกันระหว่างท าการสอบ 
6. นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที ที่เริ่มท าการสอบในวิชานั้นๆ แล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชา นั้นๆ 
7. นักศึกษาผู้ใดที่ทุจริตในการสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ตรวจกระดาษค าตอบในวิชานั้นๆ หรืออาจปรับให้ตก

ทุกวิชาถ้าเป็นกรณีร้ายแรง 
8. นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ในวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบในวิชานั้น 
9. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
10. นักศึกษาจะต้องเชื่อฟัง และปฎิบัติตามค าสั่งของกรรมการผู้ก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด 
11. เมื่อนักศึกษาท าข้อสอบเสร็จแล้ว ห้ามนั่งพักหรือยืนอยู่หน้าห้องสอบ 
12. สถานที่ที่ใช้เป็นห้องสอบ ต้องการความสงบเรียบร้อย เพ่ือสมาธิของผู้เข้าสอบทุกคน 

........................................................................................ 


