
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ครูผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน
17-มิ.ย.-55 19-ส.ค.-55 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 09.00-10.00 น. ครูกมลพรรณ 085-0391912

3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 10.00-11.00 น. ครูวาสนา 082-3883655

3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 11.00-12.00 น. ครูสุภาภรณ์ 089-8559909
24-มิ.ย.-55 26-ส.ค.-55 3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 09.00-10.00 น. ครูอุบล 084-8035502

3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์ 10.00-11.00 น.
3101-2102 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 11.00-12.00 น. ครูเชิดศักดิ์ 081-0291042

3101-2106 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 13.00-14.00 น.
3101-2009 การแก้ปัญหาเครื่องกล 14.00-15.00 น. ครูประพันธ์ 085-4916205

3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์ 15.00-16.00 น.

14-ก.ค.-55 15-ก.ค.-55

15-ก.ย.-55 16-ก.ย.-55

อนุมัติ

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ........................................................ลงชื่อ....................................................

     (นายประพันธ์  ธรรมรส)            (นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์)            (นายประสิทธิ์  สุโข)                (นายสมคิด  จีนจรรยา)

         หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

ปฏิทินการศึกษา     นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555

สาขาวิชา  เครื่องกล        สาขางานเทคนิคยานยนต์     ระดับชั้น         ปวส. 2   กลุ่มผู้จบ  สายตรง ,ม.6หรือเทียบเท่า 

สอบกลางภาคเรียน  

สอบปลายภาคเรียน  

วันที่/เดือน/ปี



รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ครูผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน

17-มิ.ย.-55 19-ส.ค.-55 3000-1601 ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ 08.00-09.00 น. ครูสุภาภรณ์ 089-8559909

3000-1521 คณิตศาสตร์  2 09.00-10.00 น. ครูบุญญิสา 083-5743972

3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 10.00-11.00 น. ครูอัศวิน 081-0271722

3000-1001 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 11.00-12.00 น. ครูทินมณี 087-1910368

3000-1226 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 13.00-14.00 น. ครูดวงนภา 084-8858533

3000-1602 นันทนาการเพื่อการพัฒนาชีวิต 14.00-15.00 น.

24-มิ.ย.-55 26-ส.ค.-55 3104-2204 เทคโนโลยีการขนถ่าย 09.00-10.30 น. ครูประสาน 086-9122563

3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภัย 10.30-12.00 น.

3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า  2 13.00-14.30 น. ครูชิโนรส 082-3887566

3104-2207 ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า 14.30-16.00 น.

14-ก.ค.-55 15-ก.ค.-55

15-ก.ย.-55 16-ก.ย.-55

อนุมัติ

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ........................................................ลงชื่อ....................................................

(นายชิโนรส  สุทธิตานนท์)            (นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์)            (นายประสิทธิ์  สุโข)                (นายสมคิด  จีนจรรยา)

         หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

สอบกลางภาคเรียน  

สอบปลายภาคเรียน  

วันที่/เดือน/ปี

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

ปฏิทินการศึกษา     นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555

สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากําลัง     สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า     ระดับชั้น         ปวส. 2   กลุ่มผู้จบ สายตรง , ม.6 หรือเทียบเท่า



รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ครูผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน

17-มิ.ย.-55 19-ส.ค.-55 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 09.00-10.00 น. ครูทินมณี 087-1910368

3000-1601 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 10.00-11.00 น. ครูกมลพรรณ 085-0391912

3204-2303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 11.00-12.00 น. ครูกนกกาญจน์ 083-7155088

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 13.00-14.00 น. ครูดวงนภา 084-8858533
24-มิ.ย.-55 26-ส.ค.-55 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม 09.00-10.00 น. ครูธนรัฐ 089-2246955

3204-2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 10.00-11.00 น.
3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11.00-12.00 น.
3200-1002 กฎหมายธุรกิจ 13.00-14.00 น. ครูวลัยลักษณ์ 085-6158427

3200-1003 หลักการจัดการ 14.00-15.00 น.
3204-2302 การสื่อสารข้อมูลในสํานักงาน 15.00-16.00 น.
3204-3201 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 16.00-17.00 น.

14-ก.ค.-55 15-ก.ค.-55
15-ก.ย.-55 16-ก.ย.-55

อนุมัติ

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ........................................................ลงชื่อ....................................................

(นายธนรัฐ  อินต๊ะสาร)            (นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์)            (นายประสิทธิ์  สุโข)                (นายสมคิด  จีนจรรยา)

   หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

ปฏิทินการศึกษา     นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์      สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน   ระดับชั้น  ปวส. 2   กลุ่มผู้จบ  สายตรง ,ม.6หรือเทียบเท่า

สอบกลางภาคเรียน  

วันที่/เดือน/ปี

สอบปลายภาคเรียน  



รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ครูผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน

17-มิ.ย.-55 19-ส.ค.-55 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 09.00-10.00 น. ครูกมลพรรณ 085-0391912

3000-1524 สถิติ 10.00-11.00 น. ครูบุญญิสา 083-5743972

3000-1240 การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 11.00-12.00 น. ครูวาสนา 082-3883655

3201-2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 13.00-14.00 น. ครูกนกกาญจน์ 087-1834016

3200-1006 การบัญชีการเงิน 14.00-15.00 น.

3201-2013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 15.00-16.00 น.

3201-2016 การบัญชีรัฐบาล 16.00-17.00 น.

24-มิ.ย.-55 26-ส.ค.-55 3201-2003 การบัญชีต้นทุน  1 09.00-10.00 น. ครูนันทิยา 087-3047475

3201-2005 การบัญชีชั้นสูง  1 10.00-11.00 น.

3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง  2 11.00-12.00 น.

14-ก.ค.-55 15-ก.ค.-55

15-ก.ย.-55 16-ก.ย.-55

อนุมัติ

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ........................................................ลงชื่อ....................................................

(นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ)            (นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์)            (นายประสิทธิ์  สุโข)                (นายสมคิด  จีนจรรยา)

         หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

ปฏิทินการศึกษา     นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555

สาขาวิชา การบัญชี     สาขางานการบัญชี    ระดับชั้น         ปวส. 2   กลุ่มผู้จบ  ม.6หรือเทียบเท่า

สอบกลางภาคเรียน  

สอบปลายภาคเรียน  

วันที่/เดือน/ปี



รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ครูผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน
17-มิ.ย.-55 19-ส.ค.-55 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 09.00-10.00 น. ครูกมลพรรณ 085-0391912

3000-1524 สถิติ 10.00-11.00 น. ครูบุญญิสา 083-5743972

3000-1240 การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 11.00-12.00 น. ครูวาสนา 082-3883655

3201-2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 13.00-14.00 น.
3201-2013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 15.00-16.00 น. ครูกนกกาญจน์ 087-1834016

3201-2016 การบัญชีรัฐบาล 16.00-17.00 น.
24-มิ.ย.-55 26-ส.ค.-55 3200-1011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 13.00-14.00 น. ครูนันทิยา 087-3047475
14-ก.ค.-55 15-ก.ค.-55
15-ก.ย.-55 16-ก.ย.-55

อนุมัติ
ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ........................................................ลงชื่อ....................................................
(นางสาวกนกกาญจน์  ภาชนะ)            (นางกมลพรรณ   ภัทรประสงค์)            (นายประสิทธิ์  สุโข)                (นายสมคิด  จีนจรรยา)

         หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

สอบกลางภาคเรียน  
สอบปลายภาคเรียน  

 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
ปฏิทินการศึกษา     นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555

วันที่/เดือน/ปี

สาขาวิชา การบัญชี     สาขางานการบัญชี    ระดับชั้น         ปวส. 2   กลุ่มผู้จบ สายตรง


