
รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2

หอ้งเรียน 513

ครูผู้สอน ครูวุฒิมาศ  นาพรม

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หอ้งเรียน 414 414

ครูผู้สอน ครูสุนทรี  ปา่เกลือ ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

รหัสวิชา/รายวิชา 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หอ้งเรียน 426 426

ครูผู้สอน ครูปิยะกญัญา  กองศรี ครูปิยะกญัญา  กองศรี

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

                     (จรรยา   พาบุ)

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

411

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกบังานอาชีพ

Internet 2

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

2200-1007 พมิพดี์ดองักฤษเบื้องต้น

431

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้นครูสุรัตน ์ แกว้พล

ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

       (นายโกศส   เลิศล้ า)

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน.............31............ชั่วโมง

2000-2002 

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

2200-1005 การขายเบื้องต้น 2

สัตตบรรณ

ครูสิรินทร  เขียนสีออ่น

2204-2101 องศ์ประกอบศิลปส์ าหรับงานคอมพวิเตอร์

Internet 1

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8 9

ศุกร์

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

415

ครูZhou Tong

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์
    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 1/1.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
1 2 3 4

พุธ

2204-2111 อนิเตอร์เนต็เพื่องานธุรกจิ 2200-1003 การบญัชีเบื้องต้น 2

Internet 1 513

ครูอรณิชา  เงาะเศษ ครูวุฒิมาศ  นาพรม

2000-9207 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พฤหสับดี กจิกรรม

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หอ้งเรียน 414 414

ครูผู้สอน ครูสุนทรี  ปา่เกลือ ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน ครูZhou Tong ครูZhou Tong

รหัสวิชา/รายวิชา 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2

หอ้งเรียน Home room 513

ครูผู้สอน ครูวชัราภรณ์  แน่นอุดร

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........31...............ชั่วโมง

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

พฤหสับดี

อังคาร

พุธ สัตตบรรณ

ครูสิรินทร  เขียนสีออ่น

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2204-2111 อนิเตอร์เนต็เพื่องานธุรกจิ

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา

ศุกร์

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

       (นายโกศส   เลิศล้ า)

จันทร์

2000-2002 

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

2200-1005 การขายเบื้องต้น 2

พัก
กล

าง
วัน

กจิกรรม

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

2200-1001 เศรษฐาสตร์เบื้องต้น

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

Internet 2

2200-1007 พมิพดี์ดองักฤษเบื้องต้น

431

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

411

2204-2101 องศ์ประกอบศิลปส์ าหรับงานคอมพวิเตอร์ 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2

2200-1003 การบญัชีเบื้องต้น 2

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 1/2.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
3 4

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ครูอรณิชา  เงาะเศษ

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

1 2

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกบังานอาชีพ

513

Internet 2

Internet 2 415

ครูสุรัตน ์ แกว้พล ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร ครูยุทธนา  โยธามาตย์

12
.3

0-
13

.3
0

5

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

6 87 9



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507 ประวติัศาสตร์ไทย

หอ้งเรียน Home room 418

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)

435

ครูผาง  ขอสูงเนนิ

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมอืกราฟกิโหมด

สนาม 2

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

4

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 2/1.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
1 8 97

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

2

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

12
.3

0-
13

.3
0

5 63

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........27.............ชั่วโมง

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา

ครูสุรัตน ์ แกว้พล ครูทวิา  โคตค า ครูวรรณภา  วังอาจ

ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

435 435

พัก
กล

าง
วัน

                     (จรรยา   พาบุ)

พฤหสับดี

ครูทวิา  โคตค า

อังคาร

       (นายโกศส   เลิศล้ า)

435

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่การน าเสนอ

435

จันทร์

2000-2004 

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ศุกร์

พุธ

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่การน าเสนอ 2000-1208 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์

ครูสกฤตยา  แสนตรง

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์

435

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

2204-2104 การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

2204-2103 โปรแกรมตารางค านวณ

435



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507 ประวติัศาสตร์ไทย

หอ้งเรียน Home room 418

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........27............ชั่วโมง

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)        (นายโกศส   เลิศล้ า)

ครูวรรณภา  วังอาจ

2204-2103 โปรแกรมตารางค านวณ

434

ครูสกฤตยา  แสนตรง

434

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

8

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

2000-2004

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

7

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

12
.3

0-
13

.3
0

5

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์

2204-2104 การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

434

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมอืกราฟกิโหมด

434

ครูผาง  ขอสูงเนนิ

2204-2106 โปรแกรมมลัติมเีดียเพื่อการน าเสนอ

434

ครูทวิา  โคตค า

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

43 96

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

สนาม 2

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

2000-1208 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 2/2.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
1 2



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

5 6

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........15...............ชั่วโมง

วัน
1 2 3 4

429

พัก
กล

าง
วัน

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดิ

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 3.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.....(ทวิศึกษา)...............

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศส   เลิศล้ า)

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

จันทร์

12
.3

0-
13

.3
0

7 8 9

ครูสกฤตยา  แสนตรง

ศุกร์

ครูสุริยัน  สายเมฆ

2204-2003 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

429

2204-8501 โครงการ

429

ครูอรณิชา  เงาะเศษ

2204-2105 โปรแกรมกราฟกิ

429



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2200-1008 กกหมายพาณิชย์ 2200-1008 กกหมายพาณิชย์

หอ้งเรียน Home room 426 426

ครูผู้สอน ครูปิยะกญัญา  กองศรี ครูปิยะกญัญา  กองศรี

2204-2105 โปรแกรมกราฟกิ

421

ครูผาง  ขอสูงเนนิ

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

95 6

421

ศุกร์

2204-2102 ภาษาองักฤษปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

421

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

2204-2105 โปรแกรมกราฟกิ

421

2204-2003 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

421

ครูสกฤตยา  แสนตรง

3

12
.3

0-
13

.3
0

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 3/1.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ......................

ครูสกฤตยา  แสนตรง

ครูผาง  ขอสูงเนนิ

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี
2000-2006 

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........24..............ชั่วโมง

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

7

จันทร์

8

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

พัก
กล

าง
วัน

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

       (นายโกศส   เลิศล้ า)

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดิ

421

ครูสริยัน  สายเมฆ

4

2204-8501 โครงการ 2001-1002 การเปน็ผู้ประกอบการ

วัน
1 2



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2204-2102 ภาษาองักฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หอ้งเรียน 429

ครูผู้สอน ครูสุรัตน ์ แกว้พล

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

2200-1008 กฏหมายพาณิชย์

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดิ

421

ครูสริยัน  สายเมฆ

429

ครูสกฤตยา  แสนตรง

2204-8501 โครงการ

429

ครูทวิา  โคตค า

5 6 7

2204-2003 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

2001-1002 การเปน็ผู้ประกอบการ

426

อังคาร

พฤหสับดี

วัน
3 4

12
.3

0-
13

.3
0

1 2

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวช. 3/2.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ......................

2204-2105 โปรแกรมกราฟกิ

2000-2006 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4

9

พุธ

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

ศุกร์

พัก
กล

าง
วัน

                     (จรรยา   พาบุ)

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)

429

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศส   เลิศล้ า)

8

จันทร์

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........24...............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2204-2102 ภาษาองักฤษปฏบิัติการคอมพิวเตอร์

429

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

2204-8501 โครงการ

429

ครูทวิา  โคตค า

429

ครูยุทธนา  โยธามาตย์

2204-2105 โปรแกรมกราฟกิ

ครูปยิะกญัญา  กองศรี



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-1101 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพ

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชีพ3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมลู

439

ครูฌามาดา  จันดาอาจ

3000-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

439

ครูสกฤตยา  แสนตรง

3000-2002

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ

512

ครูสิรินทร  เขียนสีออ่น

3000-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

439

ครูสกฤตยา  แสนตรง

439

ครูทวิา  โคตค า

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง

ครูนติิพร  อามาตย์

418

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

3200-1003 หลักการตลาด

424

ครูสิรินทร  เขียนสีออ่น

ครูฌามาดา  จันดาอาจ

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

พฤหสับดี

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศส   เลิศล้ า)

3204-2003 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

3000-1101 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพ

413

ครูสุพกิา  แทนคอน

9

415

3204-2006 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ

439จันทร์

อังคาร

พุธ

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวส. 1.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
7 861 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน............36.............ชั่วโมง

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หอ้งเรียน สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูสกฤตยา  แสนตรง

รหัสวิชา/รายวิชา 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หอ้งเรียน สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูสกฤตยา  แสนตรง

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน ครูฌามาดา  จันดาอาจ

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

ครูทวิา  โคตค า

3204-8501 โครงการ

สถานประกอบการ

ครูฌามาดา  จันดาอาจ

3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส่ือประสม

สถานประกอบการ

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

3204-2001 การประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์และการติดต้ังซอฟแวร์

สถานประกอบการ

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศส   เลิศล้ า)
ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2 3 4

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวส. 2/1.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ....................

วัน
1

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........18..............ชั่วโมง

8 9

3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

สถานประกอบการกจิกรรมสถานประกอบการ

3000*2002 

12
.3

0-
13

.3
0

ครูสกฤตยา  แสนตรง

3204-8501 โครงการ

สถานประกอบการ

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา

พฤหสับดี

                     (จรรยา   พาบุ)

5

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

6 7



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3200-1003 หลักการตลาด

หอ้งเรียน หอ้งสมดุ

ครูผู้สอน ครูสิรินทร  เขียนสีอ่อน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

อังคาร

พุธ

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ

413

ครูสุพกิา  แทนคอน

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

8

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชีพ

418

12
.3

0-
13

.3
0

5 6

437 437

ครูสุริยัน  สายเมฆ ครูสกฤตยา  แสนตรง

3204-2006 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ

1 2 3 4

3200-1003 หลักการตลาด

3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมลู

437

ครูฌามาดา จันดาอาจ

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

437

ครูสกฤตยา  แสนตรง

418

ครูสุรัตน ์ แกว้พล

437 426

ครูฌามาดา จันดาอาจ ครูสิรินทร  เขียนสีออ่น

3204-8501 โครงการ

437

3204-2003 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย

ครูนติิพร  อามาตย์

ครูวรรณภา  วังอาจ

จันทร์

7

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...............ปวส. 2/2.........แผนกวิชา/สาขางาน.............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ......(จีน)..............

วัน
9

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง

                     (จรรยา   พาบุ)

ศุกร์

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........37..............ชั่วโมง

3000-2004 

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

(นางฌามาดา  จันดาอาจ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศส   เลิศล้ า)
    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

พฤหสับดี

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

3204-2006 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

437

ครูฌามาดา จันดาอาจ

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

พัก
กล

าง
วัน

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ


