ปฏิทินสถานศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
9/99 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คํานํา
ปฏิทินสถานศึกษาฉบับนี จัดทําขึนเพื อทราบถึง การปฎิบตั ิงานของแต่ละสํานักและฝ่ ายงานต่าง ๆ
ภายในสถานศึกษา เพื อทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและดําเนินตามขันตอนการทํางานที กําหนดไว้
ไว้ในปฏิทินของสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
งานแผนงาน

สารบัญ
ปฎิทินสถานศึกษา
หมวดที 1 สํานักมาตรฐานการศึกษา
หมวดที 2 สํานักบริการ
หมวดที 3 คณบดีคอมพิวเตอร์
หมวดที 4 คณบดีบญ
ั ชี/พืนฐาน/การตลาด

หน้า

สํานักมาตรฐานการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัตงิ านเทอมที 1/2557
สํานักมาตรฐานการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
3-4 พ.ค.57
3-4 มิ.ย.57
28 ก.ค.57- 1
ส.ค. 57
28 ก.ย.57
6-7 ต.ค.57
1 พ.ค. 57 1 พ.ค. 58
มิถุนายน 57
กรกฎาคม 57
1 พ.ค. 57 1 พ.ค. 58

กิจกรรมทีดําเนินงาน
โครงการประชุมผูป้ กครอง
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
สอบกลางภาคเรี ยนที 1/2557

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนาบุคลากร
สํานักมาตรฐานการศึกษา วัดผลประเมินผล

โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
สอบปลายภาคเรี ยนที 1/2557
งานแผนงานและงบประมาณ

สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา วัดผลประเมินผล
สํานักมาตรฐานการศึกษา
งานแผนงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ Big clean Day
งานวิจยั เพือพัฒนาสถานศึกษา

สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา

งานแผนงาน
งานแผนงาน
งานแผนงาน

ปฏิทินปฏิบัตงิ านเทอมที 2/2557
สํานักมาตรฐานการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
1-2 พ.ย. 57
ธ.ค. 57
ธ.ค.57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
โครงการประชุมผูป้ กครอง
โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

22-26 ธ.ค.57

สอบกลางภาคเรี ยนที 2/2557

ธ.ค. 57

งานประกันคุณภาพการศึกษา

23-27 ก.พ. 58

สอบปลายภาคเรี ยนที 2/2557

ม.ค. 58
1 พ.ค. 57 1 พ.ค. 58

โครงการ Big clean Day
งานวิจยั เพือพัฒนาสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
วัดผลประเมินผล
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานแผนงาน
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
วัดผลประเมินผล
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานแผนงาน
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
การศึกษา

งานแผนงาน

วัน/เดือน/ปี
8 มิ.ย. 2557

15 มิ.ย. 2557
22 มิ.ย. 2557
6 ก.ค. 2557
20,27ก.ค. , 3 ส.ค. 2557
10 ส.ค. 2557
8,15,22,29 มิ.ย. 6,13,20 ก.ค.
2557
13 ก.ค. 2557
20 ก.ค. 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการเรียนการสอนและการปฏิบัตงิ านภาคพิเศษ
ภาคเรียนที 1 ประจําปี การศึกษา 2557
กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชัน ปวส.1
ประชุมนักศึกษาระดับชัน ปวส. 2 รับผลการ
เรี ยนยืนเอกสารกู้ ก.ย.ศ.
แก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.2
ประกาศผลแก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.2
ลงทะเบียนซ่อมเสริ ม ภาคเรี ยนที 1/2557
เปิ ดเรี ยนซ่อมเสริ ม
ประกาศผลสอบการเรี ยนซ่อมเสริ ม
เปิ ดเรี ยนช่วงที 1

หมายเหตุ
อ.บังอร/
การเงิน
อาจารย์สอน
อาจารย์สอน
การเงิน
อ.บังอร
อ.บังอร
อ.บังอร

โครงการพัฒนาคุณธรรม
อ.บังอร
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระค่าธรรมเนียม อ.บังอร/การเงิน
การเรี ยน
27 ก.ค.,3,10,17,24,31 ส.ค.,7 ก.ย. เปิ ดเรี ยนช่วงที 2
อ.บังอร
2557
31 ส.ค. 2557
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
อ.บังอร
7 ก.ย. 2557
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระค่าธรรมเนียม อ.บังอร/การเงิน
การเรี ยน
14,21,28 ก.ย.,5,12,19,26 ต.ค.
เปิ ดเรี ยนช่วงที 3
อ.บังอร
2557
28 ก.ย.2557
โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
อ.บังอร
26 ต.ค. 2557
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 3 /ฝึ กงาน
อ.บังอร/การเงิน
ชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน
2 พ.ย. 2557
ประกาศผลสอบภาคเรี ยนที 1/2557
อ.บังอร

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
9พ.ย. 2557
16,23 พ.ย. 2557
23 มิ.ย. 2557
30 ต.ค. - 7 ธ.ค. 2557
8-9 ธ.ค. 2557
16 ธ.ค. 57- 30 ม.ค. 58
8 ก.พ. 58
9,16,23,30 พ.ย.,7,14 ธ.ค. 2557
14 ธ.ค. 2557
21 ธ.ค. 2557
21,28 ธ.ค.57,11,18,25 ม.ค.,1 ก.พ.58

25 ม.ค. 2558
1 ก.พ. 2558
8,15,22 ก.พ.,1,8,15 มี.ค. 2558
22 ก.พ. 2558
15 มี.ค. 2558
18 มี.ค. 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการเรียนการสอนและการปฏิบัตงิ านภาคพิเศษ
ภาคเรียนที 2 ประจําปี การศึกษา 2557
กิจกรรม
ประชุมนักศึกษาระดับชัน ปวส. 1,2 รับผลการเรี ยน
แก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.1,2
ประกาศผลแก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.1,2
ลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ ม ภาคเรี ยนที 1/2557
เพิ ม-ถอนรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ ม
เปิ ดเรี ยนซ่อมเสริ ม
ประกาศผลสอบการเรี ยนซ่อมเสริ ม
เปิ ดเรี ยนช่วงที1
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระค่าธรรมเนียมการ
เรี ยน
โครงการเศรษฐีใหม่
เปิ ดเรี ยนช่วงที2
โครงการหัวใจสีขาว
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 2 /ชําระค่าธรรมเนียมการ
เรี ยน
เปิ ดเรี ยนช่วงที 3
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ “ภาวะผูน้ าํ ของนักธุรกิจรุ่ น
ใหม่”
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 3 /
ชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน
ประกาศผลสอบภาคเรี ยนที 2/2557

หมายเหตุ
อ.บังอร
อาจารย์สอน
อาจารย์สอน
การเงิน/ทะเบียน
การเงิน/ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
อ.บังอร
อ.บังอร/การเงิน
อ.บังอร
อ.บังอร
อ.บังอร
อ.บังอร/การเงิน
อ.บังอร
อ.บังอร
อ.บังอร/การเงิน
อ.บังอร

หมายเหตุ

สํานักบริการ

ปฏิทินปฏิบัตงิ านเทอมที 1/2557
สํานักบริการ
วัน/เดือน/ปี
19-21 พ.ค.57
7 มิ.ย.57
9 มิ.ย.57
20 มิ.ย. 57
26 มิ.ย. 57
30 มิ.ย. 57
30 มิ.ย. 57
5 ก.ค.57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
อบรมผูน้ าํ เยาวชน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเก่า
กีฬาสานสัมพันธ์นอ้ งพี TBC-KK
กิจกรรมไหว้ครู
โครงการห้องเรี ยนคุณธรรม
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
โครงการตรวจสานเสพติด

ผูร้ ับผิดชอบ
สําบริ การ
กิจกรรมและกิจการ
กิจกรรมและกิจการ
งานชุมชนสัมพันธ์
งานชุมชนสัมพันธ์
สําบริ การ
งานชุมชนสัมพันธ์
งานชุมชนสัมพันธ์

12 ก.ค.57
18 ก.ค.57
19 ก.ค.57
21 ก.ค.57
12 ส.ค.57

กิจกรรมเข้าพรรษา
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
วันสถาปนาวิทยาลัยและรําลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์
โครงการมูลนิธิคุณแผ่นดิน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมและกิจการ
งานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมและกิจการ
กิจกรรมและกิจการ
กิจกรรมและกิจการ

15 ส.ค.57
29 ส.ค.57
20 ก.ย.57
21 ก.ย.57
26 ก.ย.57
26 ก.ย.57

โครงการสานสัมพันธ์ NBM
โครงการ I DIA I DO
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
โครงการมูลนิธิคุณแผ่นดิน
กิจกรรมวันเยาชน
โครงการ To Be Number One

งานชุมชนสัมพันธ์
สําบริ การ
งานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมและกิจการ
กิจกรรมและกิจการ
สําบริ การ

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
การปฏิบัตกิ จิ กรรมโครงการ / บริการชุ มชน สํานักงานบริการ
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2557
วัน เดือน ปี
14-พ.ย.-57
29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 57
15 พ.ย. - 29 พ.ย. 57

ชือเรื อง
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครื อข่ายโรงเรี ยน
โครงการเทศกาลงานไหม
กิจกรรมห้องเรี ยนคุณธรรม

สถานที
วิทยาลัยฯ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยฯ

5-ธ.ค.-57
24-ธ.ค.-57

โครงการวันพ่อ
โครงการดนตรี สานสัมพันธ์เครื อข่าย

วิทยาลัยฯ

26-ธ.ค.-57

โครงการกีฬาสีภายใน

วิทยาลัยฯ

28-ธ.ค.-57

โครงการวันปี ใหม่

วิทยาลัยฯ

24-ม.ค.-58

โครงการครู ในดวงใจ

กรุ งเทพฯ

10-ม.ค.-58

โครงการวันเด็ก

ค่ายศรี พชั ริ นทร์

16-ม.ค.-58

โครงการวันครู

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

4-ก.พ.-58

กิจกรรมวันมาฆบูชา

13-ก.พ.-58

กิจกรรมลูกเสือพันธ์ใหม่หวั ใจพุทธะ

14-ก.พ.-58

กิจกรรวันวาเลนไทน์

วิทยาลัยฯ

19-ก.พ.-58

วันตรุ ษจีน

วิทยาลัยฯ

20-ธ.ค.-58

โครงการเยียมบ้านคนดี

21 ทุกเดือน

งานชุมชนสัมพันธ์/มูลนิธิคุณแผ่นดิน

กรุ งเทพฯ

วัดมรรคสําราญ
ค่ายวชิราวุฒ

บ้านผูป้ กครอง
บ้านแคนทอง/บ้านพักคนชรา

คณบดีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านสาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
3-4 พ.ค.57
7 พ.ค. 57
7-8 พ.ค.57
16 พ.ค.57
23 พ.ค.57
7 มิ.ย. 57
9 -12 มิ.ย.57

16-20 มิ.ย.57
27 มิ.ย.57
30 มิ.ย.57
8-18 ก.ค.57
25 ก.ค.57
ก.ค.57
28 ก.ค.-1 ส.ค.

ก.ค.57

กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
ประชุมผูป้ กครองรับผลการเรี ยน และนักศึกษา ปวช.2,ปวช.3,
ปวส.ลงทะเบีนเรี ยน
ประชุมชีแจงนักศึกษาระดับ ปวส.2 ออกฝึ กงาน
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบแก้ ขส,มส

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณบดี/อ.จิตตะวรรณ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 ก่อนออกฝึ กงาน
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
ปัจฉิมสัมมนานักศึกษาฝึ กงาน ระดับชัน ปวช.3/1-3/5
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชัน ปวช.1
สาขา/ส่งเสริ มและบริ การ
นักศึกษาระดับชัน ปวช.2,ปวช.3 แก้ มส. และ ขส.
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ
บริ การ
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
จัดโครงการดาวเดือน IT
สาขา/อ.สมประสงค์
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
สาขา/อ.นิภทั รา
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
ทดสอบกลางเรี ยนที 1/2557
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ
บริ การ
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการห้องเรี ยน (โครงการ สาขาคอมพิวเตอร์
5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านสาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
3-4 พ.ค.57
7 พ.ค. 57
7-8 พ.ค.57

กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
ประชุมผูป้ กครองรับผลการเรี ยน และนักศึกษา ปวช.2,
ปวช.3,ปวส.ลงทะเบีนเรี ยน
ประชุมชีแจงนักศึกษาระดับ ปวส.2 ออกฝึ กงาน
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบแก้ ขส,มส

ผู้รับผิดชอบ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณบดี/อ.จิตตะวรรณ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา

16 พ.ค.57

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 ก่อนออกฝึ กงาน

23 พ.ค.57

ปัจฉิมสัมมนานักศึกษาฝึ กงาน ระดับชัน ปวช.3/1-3/5

7 มิ.ย. 57
9 -12 มิ.ย.57

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชัน ปวช.1
นักศึกษาระดับชัน ปวช.2,ปวช.3 แก้ มส. และ ขส.

16-20 มิ.ย.57
27 มิ.ย.57
30 มิ.ย.57
8-18 ก.ค.57
25 ก.ค.57
ก.ค.57
28 ก.ค.-1 ส.ค.

จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการดาวเดือน IT
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
ทดสอบกลางเรี ยนที 1/2557

คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สาขา/ส่งเสริ มและบริ การ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ
บริ การ
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
สาขา/อ.สมประสงค์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
สาขา/อ.นิภทั รา
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ

หมายเหตุ

ก.ค.57

6-8 ต.ค. 57

พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการห้องเรี ยน
(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์ และจัดโครงการห้องเรี ยน
(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
นิเทศการสอนครู
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการห้องเรี ยน
(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
ทดสอบปลายภาคเรี ยนที 1/2557

ต.ค. 57

จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์

4-8 ส.ค. 57
29 ส.ค.57
ส.ค. 57
1 – 19 ก.ย 57
ก.ย.57

บริ การ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
สาขา/อ.นิภทั รา
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.สงกรานต์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ

คณบดีบญั ชี/พืนฐาน/การตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านสาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
7 พ.ค.57
16 พ.ค.57

กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
ประชุมชีแจงนักศึกษาระดับ ปวส.2 ออกฝึ กงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 ก่อนออกฝึ กงาน

23 พ.ค.57

ปัจฉิมสัมมนานักศึกษาฝึ กงาน ระดับ ปวช.3/1-3/5

5 มิ.ย.57
26 มิ.ย.57
27 มิ.ย. 57

จัดโครงการ Save The Green Word
กิจกรรมวันสุนทรภู่
จัดโครงการฉายแววนักบัญชี
จัดโครงการ Mark Star
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และ พืนฐาน
กิจกรรม Best Memories is fun by Teacher K.
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษีอากร
จัดโครงการ English is Fun by Teacher K.
กิจกรรมวันภาษาไทย
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน จัด
โครงการห้องเรี ยน 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทาง
ชีวิต
กิจกรรม Independent Day
จัดโครงการ English if fun by Teacher K.
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาชีพสู่โรงเรี ยน
กิจกรรม Solence Day

มิ.ย. 57
8 ก.ค. 57
15 ก.ค.57
22 ก.ค. 57
29 ก.ค. 57
ก.ค. 57

8 ส.ค. 57
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
18-22 ส.ค.57

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี/อาจารย์ภาราดา
คณบดีการบัญชี
การตลาด และพืนฐาน
คณบดีการบัญชี
การตลาด และพืนฐาน
พืนฐาน
พืนฐาน
สาขาการบัญชี
การตลาด
ครู สาขา
พืนฐาน
สาขาการบัญชี
พืนฐาน
พืนฐาน
ครู สาขา

พืนฐาน
พืนฐาน
สาขาการบัญชี
พืนฐาน

หมายเหตุ

28 ส.ค. 57
29 ส.ค. 57
วัน/เดือน/ปี
ส.ค.57

1-19 ก.ย. 57
8 ก.ย. 57
19 ก.ย. 57
ก.ย. 57

จัดโครงการ English Camp
จัดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน จัด
โครงการห้องเรี ยน 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทาง
ชีวิต
นิเทศการสอนของครู
จัดโครงการ English if fun by Teacher K.
จัดโครงการการตลาดสายสัมพันธ์เพืออาชีพ
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน จัด
โครงการห้องเรี ยน 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทาง
ชีวิต

พืนฐาน
สาขาการตลาด
ผู้รับผิดชอบ
ครู สาขา

สาขา/อาจารย์รัชนีวรรณ
พืนฐาน
สาขาการตลาด
ครู สาขา

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านสาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
27 ต.ค. 57

กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
เปิ ดภาคเรี ยนที 2/2557 นักศึกษา ปวช.1-3 ,ปวส.1-2

25 ธ.ค. 57

กิจกรรมวันคริ สมาต์มาส

ธ.ค.57-ก.พ.58

พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน

23 ม.ค. 58

30 ม.ค. 58

โครงการความรู้สู่โรงเรี ยน
โครงการการตลาดสานสัมพันธ์เพืออาชีพ
โครงการ Drama Novel Action
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย

1-31 ม.ค. 58

โครงการห้องเรี ยน

13 ก.พ. 58

โครงการสัมมนาบัญชี

17 ก.พ. 58

โครงการขับขีปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
คณบดี/
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สาขาพืนฐาน
อาจารย์จริ ยา
สาขาการบัญชี การตลาด
และพืนฐาน
สาขาการบัญชี/อ.พิสมัย
การตลาด/อ.ภารดา
พืนฐาน/อ.อภิชิต
สาขาการบัญชี/
อาจารย์พิสมัย
สาขาการบัญชี
และการตลาด
สาขาการบัญชี/
อาจารย์นนั ทาศิริ
สาขาพืนฐาน/
อาจารย์จกั รภพ

ภาคผนวก

ปฏิทินของสถานศึกษา
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
1 พ.ค. 571 พ.ค. 58
3-4 พ.ค.57
7 พ.ค. 57
7-8 พ.ค.57
16 พ.ค.57
19-21 พ.ค.57
23 พ.ค.57
3-5 มิ.ย.57
5 มิ.ย.57
7 มิ.ย. 57
7 มิ.ย.57
8 มิ.ย. 2557

8,15,22,29 มิ.ย.
9 มิ.ย.57
9 -12 มิ.ย.57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
งานแผนงานและงบประมาณ
งานวิจยั เพือพัฒนาสถานศึกษา
โครงการประชุมผูป้ กครอง
ประชุมชีแจงนักศึกษาระดับ ปวส.2 ออก
ฝึ กงาน
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบแก้ ขส,มส
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 ก่อนออก
ฝึ กงาน
อบรมผูน้ าํ เยาวชน
ปัจฉิมสัมมนานักศึกษาฝึ กงาน ระดับชัน
ปวช.3/1-3/5
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
จัดโครงการ Save The Green Word
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชัน ปวช.1
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชัน ปวส.1
ประชุมนักศึกษาระดับชัน ปวส. 2 รับผล
การเรี ยนยืนเอกสารกู้ ก.ย.ศ.
เปิ ดเรี ยนช่วงที 1
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเก่า
นักศึกษาระดับชัน ปวช.2,ปวช.3 แก้ มส.
และ ขส.

ผู้รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการศึกษา

หมายเหตุ
งานแผนงาน

สํานักมาตรฐานการศึกษา
คณบดี/อ.จิตตะวรรณ
สาขา/สํานักมาตรฐานการศึกษา
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สําบริ การ
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา
งานพัฒนาบุคลากร
พืนฐาน
สาขา/ส่งเสริ มและบริ การ
กิจกรรมและกิจการ
อ.บังอร/การเงิน
ภาคพิเศษ

อ.บังอร
ภาคพิเศษ
กิจกรรมและกิจการ
สาขา/สํานักมาตรฐานการศึกษา/
ส่งเสริ มและบริ การ

วัน/เดือน/ปี
15 มิ.ย. 2557
16-20 มิ.ย.57
20 มิ.ย. 57
22 มิ.ย. 2557
มิถุนายน 57
26 มิ.ย.57
26 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
27 มิ.ย.57
30 มิ.ย.57
30 มิ.ย. 57
30 มิ.ย. 57
5 ก.ค.57
6 ก.ค. 2557
8 ก.ค. 57
12 ก.ค.57
8-18 ก.ค.57
6,13,20 ก.ค.
2557
13 ก.ค. 2557
กรกฎาคม 57
15 ก.ค.57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
แก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.2
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กีฬาสานสัมพันธ์นอ้ งพี TBC-KK
ประกาศผลแก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน
ปวส.2
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมไหว้ครู
จัดโครงการฉายแววนักบัญชี
จัดโครงการ Mark Star
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และ
พืนฐาน
จัดโครงการดาวเดือน IT
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์
โครงการห้องเรี ยนคุณธรรม
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
โครงการตรวจสานเสพติด
ลงทะเบียนซ่อมเสริ ม ภาคเรี ยนที 1/2557
กิจกรรม Best Memories is fun by
Teacher K.
กิจกรรมเข้าพรรษา
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิ ดเรี ยนช่วงที 1

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สอน
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
งานชุมชนสัมพันธ์
อาจารย์สอน

หมายเหตุ
ภาคพิเศษ

สํานักมาตรฐานการศึกษา
พืนฐาน
งานชุมชนสัมพันธ์
สาขาการบัญชี
การตลาด
ครู สาขา

งานแผนงาน

โครงการพัฒนาคุณธรรม
โครงการ Big clean Day

อ.บังอร
สํานักมาตรฐานการศึกษา

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี

สาขาการบัญชี

สาขา/อ.สมประสงค์
สาขาคอมพิวเตอร์
สําบริ การ
งานชุมชนสัมพันธ์
งานชุมชนสัมพันธ์
การเงิน
พืนฐาน
กิจกรรมและกิจการ
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
อ.บังอร

ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ
งานแผนงาน

อากร
วัน/เดือน/ปี
ก.ค. 57

18 ก.ค.57
19 ก.ค.57
20,27ก.ค. , 3
ส.ค. 2557
20 ก.ค. 2557
21 ก.ค.57
22 ก.ค. 57
25 ก.ค.57
ก.ค.57
27 ก.ค.
,3,10,17,24,31
ส.ค.,7 ก.ย.2557
ก.ค.57

28 ก.ค.57- 1
ส.ค. 57
28 ก.ค.-1 ส.ค.

กิจกรรมทีดําเนินงาน
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และ
พืนฐาน จัดโครงการห้องเรี ยน 5,000
สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
วันสถาปนาวิทยาลัยและรําลึก ดร.สุข พุค
ยาภรณ์
เปิ ดเรี ยนซ่อมเสริ ม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครู สาขา

งานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมและกิจการ

หมายเหตุ

อ.บังอร

ภาคพิเศษ

สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
โครงการมูลนิธิคุณแผ่นดิน
จัดโครงการ English is Fun by Teacher
K.
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยน
เครื อข่าย
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
เปิ ดเรี ยนช่วงที 2

อ.บังอร/การเงิน

ภาคพิเศษ

พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการ
ห้องเรี ยน (โครงการ 5,000 สร้างสรรค์
เนรมิตปัญญาทางชีวติ )
สอบกลางภาคเรี ยนที 1/2557

สาขาคอมพิวเตอร์

ทดสอบกลางเรี ยนที 1/2557

สาขา/สํานักมาตรฐานการศึกษา/
ส่งเสริ มและบริ การ

กิจกรรมและกิจการ
พืนฐาน
สาขา/อ.นิภทั รา
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
อ.บังอร

สํานักมาตรฐานการศึกษา

ภาคพิเศษ

วัดผลประเมินผล

วัน/เดือน/ปี
29 ก.ค. 57
8 ส.ค. 57
10 ส.ค. 2557
12 ส.ค.57
15 ส.ค.57
14 ส.ค. 57
18-22 ส.ค.57
19 ส.ค. 57
ส.ค.57

28 ส.ค. 57
29 ส.ค. 57
29 ส.ค.57
31 ส.ค. 2557
28 ก.ย.2557
1-19 ก.ย. 57
7 ก.ย. 2557
8 ก.ย. 57
ก.ย. 57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรม Independent Day
ประกาศผลสอบการเรี ยนซ่อมเสริ ม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
จัดโครงการ English if fun by Teacher
K.
กิจกรรม Solence Day
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาชีพ
สู่โรงเรี ยน
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และ
พืนฐาน จัดโครงการห้องเรี ยน 5,000
สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต
จัดโครงการ English Camp
จัดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชน
โครงการ I DIA I DO
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
นิเทศการสอนของครู
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
จัดโครงการ English if fun by Teacher
K.
พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และ
พืนฐาน จัดโครงการห้องเรี ยน 5,000

ผู้รับผิดชอบ
พืนฐาน
พืนฐาน
อ.บังอร
กิจกรรมและกิจการ
งานชุมชนสัมพันธ์
พืนฐาน

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ

พืนฐาน
สาขาการบัญชี
ครู สาขา

พืนฐาน
สาขาการตลาด
สําบริ การ
อ.บังอร
อ.บังอร
สาขา/อาจารย์รัชนีวรรณ
อ.บังอร/การเงิน
พืนฐาน
ครู สาขา

ภาคพิเศษ
ภาคพิเศษ
ภาคพิเศษ

สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต
เปิ ดเรี ยนช่วงที 3

14,21,28 ก.ย.
,5,12,19,26 ต.ค.
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมทีดําเนินงาน
19 ก.ย. 57
จัดโครงการการตลาดสายสัมพันธ์เพือ
อาชีพ
20 ก.ย.57
โครงการสานสัมพันธ์ NBM
21 ก.ย.57
โครงการมูลนิธิคุณแผ่นดิน
26 ก.ย.57
กิจกรรมวันเยาชน
26 ก.ย.57
โครงการ To Be Number One
28 ก.ย.57
โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
26 ต.ค. 2557
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 3 /ฝึ กงาน
ชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน
2 พ.ย. 2557
ประกาศผลสอบภาคเรี ยนที 1/2557

อ.บังอร
ผู้รับผิดชอบ
สาขาการตลาด

ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

งานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมและกิจการ
กิจกรรมและกิจการ
สําบริ การ
สํานักมาตรฐานการศึกษา
อ.บังอร/การเงิน

วัดผลประเมินผล
ภาคพิเศษ

อ.บังอร

ภาคพิเศษ

ปฏิทินของสถานศึกษา
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
1-2 พ.ย. 57
ธ.ค. 57
ธ.ค.57

กิจกรรมทีดําเนินงาน
โครงการประชุมผูป้ กครอง
โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

22-26 ธ.ค.57

สอบกลางภาคเรี ยนที 2/2557

ธ.ค. 57

งานประกันคุณภาพการศึกษา

23-27 ก.พ. 58

สอบปลายภาคเรี ยนที 2/2557

ม.ค. 58
1 พ.ค. 57 1 พ.ค. 58

โครงการ Big clean Day
งานวิจยั เพือพัฒนาสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
วัดผลประเมินผล
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานแผนงาน
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
วัดผลประเมินผล
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
งานแผนงาน
การศึกษา
สํานักมาตรฐาน
การศึกษา

งานแผนงาน

วัน/เดือน/ปี
9พ.ย. 2557
16,23 พ.ย. 2557
23 มิ.ย. 2557
30 ต.ค. - 7 ธ.ค. 2557
8-9 ธ.ค. 2557
16 ธ.ค. 57- 30 ม.ค. 58
8 ก.พ. 58
9,16,23,30 พ.ย.,7,14 ธ.ค.
2557
14 ธ.ค. 2557

กิจกรรม
ประชุมนักศึกษาระดับชัน ปวส. 1,2 รับผลการเรี ยน
แก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.1,2
ประกาศผลแก้ ม.ส. , ข.ส. ระดับชัน ปวส.1,2
ลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ ม ภาคเรี ยนที 1/2557
เพิ ม-ถอนรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ ม
เปิ ดเรี ยนซ่อมเสริ ม
ประกาศผลสอบการเรี ยนซ่อมเสริ ม
เปิ ดเรี ยนช่วงที1

หมายเหตุ
อ.บังอร
อาจารย์สอน
อาจารย์สอน
การเงิน/ทะเบียน
การเงิน/ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
อ.บังอร

สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 1 /ชําระค่าธรรมเนียมการ
เรี ยน
โครงการเศรษฐีใหม่
เปิ ดเรี ยนช่วงที2

อ.บังอร/การเงิน

โครงการหัวใจสีขาว
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 2 /ชําระค่าธรรมเนียมการ
เรี ยน
8,15,22 ก.พ.,1,8,15 มี.ค. 2558 เปิ ดเรี ยนช่วงที 3
22 ก.พ. 2558
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ “ภาวะผูน้ าํ ของนักธุรกิจ
รุ่ นใหม่”
15 มี.ค. 2558
สอบปลายภาคเรี ยนช่วงที 3 /
ชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน
18 มี.ค. 2558
ประกาศผลสอบภาคเรี ยนที 2/2557

อ.บังอร
อ.บังอร/การเงิน

21 ธ.ค. 2557
21,28 ธ.ค.57,11,18,25 ม.ค.,1
ก.พ.58

25 ม.ค. 2558
1 ก.พ. 2558

อ.บังอร
อ.บังอร

อ.บังอร
อ.บังอร
อ.บังอร/การเงิน
อ.บังอร

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
14-พ.ย.-57
29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 57
15 พ.ย. - 29 พ.ย. 57

ชือเรื อง
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครื อข่ายโรงเรี ยน
โครงการเทศกาลงานไหม
กิจกรรมห้องเรี ยนคุณธรรม

สถานที
วิทยาลัยฯ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยฯ

5-ธ.ค.-57
24-ธ.ค.-57

โครงการวันพ่อ
โครงการดนตรี สานสัมพันธ์เครื อข่าย

วิทยาลัยฯ

26-ธ.ค.-57

โครงการกีฬาสีภายใน

วิทยาลัยฯ

28-ธ.ค.-57

โครงการวันปี ใหม่

วิทยาลัยฯ

24-ม.ค.-58

โครงการครู ในดวงใจ

กรุ งเทพฯ

10-ม.ค.-58

โครงการวันเด็ก

ค่ายศรี พชั ริ นทร์

16-ม.ค.-58

โครงการวันครู

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

4-ก.พ.-58

กิจกรรมวันมาฆบูชา

13-ก.พ.-58

กิจกรรมลูกเสือพันธ์ใหม่หวั ใจพุทธะ

14-ก.พ.-58

กิจกรรวันวาเลนไทน์

วิทยาลัยฯ

19-ก.พ.-58

วันตรุ ษจีน

วิทยาลัยฯ

20-ธ.ค.-58

โครงการเยียมบ้านคนดี

21 ทุกเดือน

งานชุมชนสัมพันธ์/มูลนิธิคุณแผ่นดิน

กรุ งเทพฯ

วัดมรรคสําราญ
ค่ายวชิราวุฒ

บ้านผูป้ กครอง
บ้านแคนทอง/บ้านพักคนชรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านสาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
3-4 พ.ค.57
7 พ.ค. 57
7-8 พ.ค.57

กิจกรรม/โครงการทีดําเนินงาน
ประชุมผูป้ กครองรับผลการเรี ยน และนักศึกษา ปวช.2,
ปวช.3,ปวส.ลงทะเบีนเรี ยน
ประชุมชีแจงนักศึกษาระดับ ปวส.2 ออกฝึ กงาน
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบแก้ ขส,มส

ผู้รับผิดชอบ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณบดี/อ.จิตตะวรรณ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา

16 พ.ค.57

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.2 ก่อนออกฝึ กงาน

23 พ.ค.57

ปัจฉิมสัมมนานักศึกษาฝึ กงาน ระดับชัน ปวช.3/1-3/5

7 มิ.ย. 57
9 -12 มิ.ย.57

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชัน ปวช.1
นักศึกษาระดับชัน ปวช.2,ปวช.3 แก้ มส. และ ขส.

16-20 มิ.ย.57
27 มิ.ย.57
30 มิ.ย.57
8-18 ก.ค.57
25 ก.ค.57
ก.ค.57
28 ก.ค.-1 ส.ค.

จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการดาวเดือน IT
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
ทดสอบกลางเรี ยนที 1/2557

ก.ค.57

พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการห้องเรี ยน

คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณบดี/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สาขา/ส่งเสริ มและบริ การ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ
บริ การ
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
สาขา/อ.สมประสงค์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.วีระพล/อ.ชนโชติ
สาขา/อ.นิภทั รา
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา/ส่งเสริ มและ
บริ การ
สาขาคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

6-8 ต.ค. 57

(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
จัดโครงการคอมนีพีซ่อมให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์ และจัดโครงการห้องเรี ยน
(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
นิเทศการสอนครู
พันธกิจ 7 สาขาคอมพิวเตอร์/จัดโครงการห้องเรี ยน
(โครงการ 5,000 สร้างสรรค์เนรมิตปัญญาทางชีวิต)
ทดสอบปลายภาคเรี ยนที 1/2557

ต.ค. 57
27 ต.ค. 57

จัดโครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์
เปิ ดภาคเรี ยนที 2/2557 นักศึกษา ปวช.1-3 ,ปวส.1-2

25 ธ.ค. 57

กิจกรรมวันคริ สมาต์มาส

ธ.ค.57-ก.พ.58

พันธกิจ 7 สาขาการบัญชี การตลาด และพืนฐาน

23 ม.ค. 58

30 ม.ค. 58

โครงการความรู้สู่โรงเรี ยน
โครงการการตลาดสานสัมพันธ์เพืออาชีพ
โครงการ Drama Novel Action
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย

1-31 ม.ค. 58

โครงการห้องเรี ยน

13 ก.พ. 58

โครงการสัมมนาบัญชี

17 ก.พ. 58

โครงการขับขีปลอดภัย

4-8 ส.ค. 57
29 ส.ค.57
ส.ค. 57
1 – 19 ก.ย 57
ก.ย.57

สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
สาขา/อ.นิภทั รา
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/อ.สงกรานต์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขา/สํานักมาตรฐาน
การศึกษา
สาขา/อ.พงษ์ศกั ดิ
คณบดี/
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สาขาพืนฐาน
อาจารย์จริ ยา
สาขาการบัญชี การตลาด
และพืนฐาน
สาขาการบัญชี/อ.พิสมัย
การตลาด/อ.ภารดา
พืนฐาน/อ.อภิชิต
สาขาการบัญชี/
อาจารย์พิสมัย
สาขาการบัญชี
และการตลาด
สาขาการบัญชี/
อาจารย์นนั ทาศิริ
สาขาพืนฐาน/
อาจารย์จกั รภพ

