วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย
ตารางสอน อาจารยปวันรัตน
วะราหล
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5

เวลา
ชั่วโมง

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
โปรแกรมตารางคำนวณ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
คอมพิ◌ิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ

08.30-09.30
09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

รหัสวิชา
2001-2001
2204-2103
2204-2104
3204-2104
3200-0011

จํานวนชั่วโมง
2
4
4
4
4

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา

2561

หองเรียน
วร.1 + วท.1
วค.2
วค.3
สค.1 + สคพ.1
สคพ.1

12.30-13.00
พัก

รวมชั่วโมง
2
4
4
4

รวมจํานวนชั่วโมง
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
ชั่วโมงที่ 5
ชั่วโมงที่ 6
โปรแกรมตารางคำนวณ

14
15.00 - 16.00
ชั่วโมงที่ 7

จันทร
วค.3

วค.2

128

128

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
+ คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ
สค.1+สคพ.1
128

อังคาร
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
พุธ
วค.3

128
โปรแกรมตารางคำนวณ

พฤหัส

กิจกรรมองคการวิชาชีพ
วค.2
คอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ (นอก1)

ศุกร
วร.1+วท.1

128

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

128

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
+ คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ
สค.1+สคพ.1
128

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย
ภาคเรียนที่
ตารางสอน อาจารยวสันต แผนผา
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
เวลา
ชั่วโมง

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมกราฟก
คอมพิ◌ิวเตอรและการบํารุงรักษา

08.30-09.30
09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
โปรแกรมกราฟก

รหัสวิชา
2204-2002
2001-2001
2204-2006
2204-2105
2204-2005

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

จํานวนชั่วโมง
4
3
4
4
4

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

1

ปการศึกษา 2561

หองเรียน
วค.1
ชฟ.2+ชอ.2
วค.2
วค.2
วค.3

12.30-13.00
พัก

รวมชั่วโมง
4
3
4
4
4

13.00 - 14.00
ชั่วโมงที่ 5

รวมจํานวนชั่วโมง
19
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 7
ระบบปฏิบัติการ

จันทร
วค.2
125
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

วค.1
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

125

อังคาร
วค.3
125
โปรแกรมกราฟก

วค.2

125
คอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ

พุธ
วค.2

ชฟ.2+ชอ.2

125

125

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
พฤหัส

ลูกเสือ
วค.2
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

125
ระบบปฏิบัติการ

ศุกร
วค.3

125

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

วค.1

125

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย
ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอน อาจารย สุธาริณี แสงไทย
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
เวลา
ชั่วโมง
จันทร

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศฯ
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

คอมพิ◌ิวเตอรในงานธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่◌้อการจัดการ
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

08.30-09.30
09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
+ คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
สค.1+สคพ.1
127

รหัสวิชา
2001-2001
2204-2008
2204-2001
3204-2105
3200-0010

10.30-11.30
11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
วค.2

อังคาร

พุธ

พฤหัส

จํานวนชั่วโมง
3
4
3
4
4

127

ปการศึกษา 2561

หองเรียน
ชย.2
วค.2
วค.3
สค.1+สคพ.1
สคพ.1

12.30-13.00
พัก

รวมชั่วโมง
3
4
3
4

รวมจํานวนชั่วโมง
14
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
ชั่วโมงที่ 5
ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 7
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชย.2

127

ประชุมวิชาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
+ คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
สค.1+สคพ.1
127

คอมฯในงานธุรกิจ
วค.3

127
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

กิจกรรมองคการวิชาชีพ
วค.3

127

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
ศุกร
วค.2

127

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย
ตารางสอน อาจารยมณฑล ยาหอม
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
โปรแกรมกราฟก
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รหัสวิชา
2204-2002
2204-2008
2204-2105
2204-2104
3204-2109

ภาคเรียนที่ 1

จํานวนชั่วโมง
4
4
4
4
4

ปการศึกษา 2560

หองเรียน
วค.1
วค.2
วค.2
วค.3
สค.2+สคพ.1

รวมชั่วโมง
4
4
4
4
4
รวมจํานวนชั่วโมง

เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ระบบปฏิบัติการ

10.30-11.30
11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

12.30 - 13.00
พัก

13.00 - 14.00
ชั่วโมงที่ 5

14.00 - 15.00
ชั่วโมงที่ 6

20
15.00 - 16.00
ชั่วโมงที่ 7

จันทร
วค.1

125

สค.2+สคพ.2

125

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

อังคาร

ประชุมหัวหนาสาขา
วค.3
125
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

วค.2

125

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

พุธ
สค.2+สคพ.2
125
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

วค.2

125
โปรแกรมกราฟก

พฤหัส

กิจกรรมองคกรวิชาชีพ
วค.3

125

วค.2

โปรแกรมกราฟก

125
ระบบปฏิบัติการ

ศุกร
วค.2

125

นายมณฑล ยาหอม
หัวหนาสาขาคอมพิวเตอร

วค.1

125

นางอุบลวรรณ สังขนวล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นางสุวิน
มณีเสวตร
ผูอํานวยการ

ตารางปฏิบัติงาน ศูนยฝกวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร EASY POST
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

รายชื่อนักศึกษา ประจําเวร
เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

ธีรพงศ, วิทวัส,
พรรณธิดา, วิไลโรจน (วค1)

จันทร

อังคาร

อดิศร, ปญญากร,
อาทิตยา, ฐิติมา (วค.1)

พุธ

นวลชนก, สุภัสสร,
พงศศราวุธ, วรรณภา วค 3

พฤหัส

เบญจวรรณ, นุศราพร
ภาวินี, บุญพา วค 3

ศุกร

สุกัญญา, วัลลภา วค 3

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

สค 1 (4 คน)

สมหมาย, กมลลักษณ, ธนารักษ
พิชญา, ทรรศพร, ชมพูนุท
วค.2
ผกาวรรณ, ศรีนวล, วัชรพงษ
ปฏิภาณ, สิทธิชัย
วค.2
ประวิทย, สหรัฐ, บวรทัต
พีรพัฒน, นพพล
วค.2
เสถียรชัย, บุญยาพร
(วค 1)

วค 1

12.30-13.00
พัก

วค 2

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

ชาลี, ปยมาศ
วค 3

สค 1 (4 คน)
ชฎาภรณ, สิรินยา
วค3

15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

ธวัชชัย, ตริตาภรณ,วรรธนัย
วค 3

จุฑามาศ, กนกวรรณ,
อินธิรา, พิมพนิภา (วค1)
ศศิธร, ศิริวรรณ
ดวงฤทัย, เรือนทอง วค 3

วค 3

2 (คน)

อนันต, พิสิษฐ
วค 3

วค 3

2 (คน)

วค 3

สค 1

ครูเวร
เวลา
ชั่วโมง
จันทร

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

อ.มณฑล

อ.ปวันรัตน

วค.2 (กลุม 1/2)

สค2 สคพ2 (กลุม 1)
อ.วสันต

12.30-13.30
ชั่วโมงที่ 5

13.30-14.30
ชั่วโมงที่ 6

14.30-15.30
ชั่วโมงที่ 7

15.30-16.30
ชั่วโมงที่ 8

อ.สุธาริณี
วค.3 (กลุม 1)

วค.3 (กลุม 2)
อ.มณฑล

อ.วสันต

อังคาร

พุธ

พฤหัส

อ.มณฑล

วค.2 (กลุม 3/4)

สค2 สคพ2 (กลุม 2)

วค.3 (กลุม 3)

วค.3 (กลุม 4)

อ.สุธาริณี

อ.ปวันรัตน

อ.วสันต

อ.สุธาริณี

วค.3 (กลุม 11)

สค2 สคพ2 (กลุม 3)

วค.3 (กลุม 5)

วค.3 (กลุม 6)

อ.ปวันรัตน

อ.สุธาริณี

สค2 สคพ2 (กลุม 4)

สค2 สคพ2 (กลุม 5)

อ.ปวันรัตน
วค.3 (กลุม 7)

อ.มณฑล

ศุกร
สค2 สคพ2 (กลุม 6)

วค.3 (กลุม 8)
อ.วสันต

วค3 (กลุม 12)

วค.3 (กลุม 9)

วค.3 (กลุม 10)

ตารางสอบนอกตาราง
ภาคเรียนที่ 2
อาจารยมณฑล ยาหอม
เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

จันทร
13 ก.พ.

10.30-11.30
11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สชฟ.1+สพฟ.1

ปการศึกษา 2559
12.30 - 13.00
พัก

13.00 - 14.00
ชั่วโมงที่ 5

14.00 - 15.00
ชั่วโมงที่ 6

15.00 - 16.00
ชั่วโมงที่ 7

127

อังคาร
14 ก.พ.
เครื่อขายคอมพิวเตอรฯ
พุธ
15 ก.พ.
พฤหัส
16 ก.พ.

การสรางเว็บไซต

วค.3
127
เครื่อขายคอมพิวเตอรฯ

วค.2

วค.3

วค.2
125
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

127

ศุกร
17 ก.พ.

125
การสรางเว็บไซต

สชฟ.1+สพฟ.1
นายมณฑล ยาหอม
หัวหนาสาขาคอมพิวเตอร

127
นางสาวสุธาริณี แสงไทย
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นางสุวิน
มณีเสวตร
ผูอํานวยการ

