วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปฏิทินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2556
งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
18 ธันวาคม 2556 3. ความรู้ด้านสังคมและการดารงชีวิต
เวลา 14.00–15.00 น. - ศาสนา
18 ธันวาคม 2556 3. ความรู้ด้านสังคมและการดารงชีวิต
เวลา 15.00–16.00 น. - สภาพแวดล้อม เพศศึกษา
สุขภาพและความปลอดภัย
ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เวลา 08.00–09.00 น. ภาษาไทย
- การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
- วรรณกรรมและวรรณคดี
25 ธันวาคม 2556 2. การขายเบื้องต้น
เวลา 14.00–16.00 น.

ครูติวเตอร์
นางสาวสุธาสินี เข้มแข็ง

25 ธันวาคม 2556 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
เวลา 14.00–16.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

นางสารินทร สินอาพล

หมายเหตุ
ติวรวม
หอประชุม
ติวรวม
หอประชุม

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

ติวรวม
หอประชุม

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์
นายปดิพัฒน์ คาอินทร์
นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ
นายธารางกูล บัวบาน
นายหรรษกรณ์ บุญชุ่ม

พาณิชยกรรม
หอประชุม

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ปวช.3 วศ.
หัอง 522
ปวช.3 อบ.
ห้อง 524

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค

-2วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
25 ธันวาคม 2556 1. ศิลปะการจัดดอกไม้
เวลา 14.00–16.00 น. 2. ออกแบบตัดเย็บงานประดิษฐ์
3. จัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ
4. งานใบตอง แกะสลัก
5. เครื่องหอมของชาร่วย
25 ธันวาคม 2556 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 14.00–16.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
8 มกราคม 2557 4. หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านธุรกิจ
เวลา 14.00–16.00 น.

ครูติวเตอร์
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
นางศุภนิธย์ เลิศศรี
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

หมายเหตุ
แผนกคหกรรม
ห้อง 226

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2,3

นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
นายจักรพงค์ กันขาว
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
นางสาวอุษณีย์ เกษร

บช., กข.,
ลข. ,คธ.
หอประชุม

นางสาวพลอยไพลิน ไชยสุข
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

8 มกราคม 2557 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
เวลา 14.00–16.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์ นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

ปวช.3 วศ.
หัอง 522
ปวช.3 อบ.
ห้อง 524

-3วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
8 มกราคม 2557 3. อาหารและโภชนาการ
เวลา 14.00–16.00 น. - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่
สารอาหาร การชั่งตวง
- การเลือกซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ
อุปกรณ์ และการประกอบอาหาร
- การกาหนดรายการอาหารและ
คานวณสารอาหาร
8 มกราคม 2557 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 14.00–16.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
13 มกราคม 2557 1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เวลา 08.00–10.00 น. ภาษาไทย
- การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน
- วรรณกรรมและวรรณคดี
13 มกราคม 2557 1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เวลา 10.00–12.00 น. ภาษาอังกฤษ
- การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
- การอ่านข้อความ ตาราง ป้าย
สัญลักษณ์ ฉลาก
- บูรณาการภาษาอังกฤษกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 มกราคม 2557 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์
เวลา 13.00–15.00 น. การแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์
- วิธีการและทักษะทางวิทยาศาสตร์

ครูติวเตอร์
นางอุบล ไชยโย
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางทัศนีย์ รุ่มรวย

หมายเหตุ
ผ้า, อาหาร,
คหกรรม
ห้อง 212

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2,3

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

ติวรวม
หอประชุม

นางจันทรมาส กล่าเอม

ติวรวม
หอประชุม

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัญชลี ขุนศรีสขุ

นางสาวมรรษพร สีขาว
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
นางสาวปฏิมาพร จ้าดา

ติวรวม
หอประชุม

-4วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
14 มกราคม 2557 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์
เวลา 08.00–10.00 น. การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
- วิธีการและทักษะทางคณิตศาสตร์
- ตรรกะ การคิดเชิงวิเคราะห์
14 มกราคม 2557 3. ความรู้ด้านสังคมและการดารงชีวิต
เวลา 10.00–12.00 น. - ศาสนา
14 มกราคม 2557 3. ความรู้ด้านสังคมและการดารงชีวิต
เวลา 13.00–15.00 น. - สภาพแวดล้อม เพศศึกษา
สุขภาพและความปลอดภัย
15 มกราคม 2557 1. การบัญชีเบื้องต้น
เวลา 08.00–10.00 น.

ครูติวเตอร์
นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์

หมายเหตุ
ติวรวม
หอประชุม

นางสาวสุธาสินี เข้มแข็ง

ติวรวม
หอประชุม
ติวรวม
หอประชุม

นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นางสาวสมพิศ พัดบัว
นางวิกานดา ละอองเดช
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นายสาโรจน์ สอนโต
นางอรญา กลนาวา
นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง

บช., กข.,
ลข. ,คธ.
หอประชุม

15 มกราคม 2557 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
เวลา 08.00–10.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ปวช.3 วศ.
หัอง 522ปวช.
3 อบ.
ห้อง 524

นางสารินทร สินอาพล

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค

-5วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
15 มกราคม 2557 1. ศิลปประดิษฐ์
เวลา 08.00–10.00 น. - ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์
- งานใบตอง
- แกะสลักผัก-ผลไม้
- งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
15 มกราคม 2557 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 08.00–10.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
15 มกราคม 2557 2. การขายเบื้องต้น
เวลา 10.00–12.00 น.

ครูติวเตอร์
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
นางศุภนิธย์ เลิศศรี
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

หมายเหตุ
ผ้า,อาหาร,
คหกรรม
ห้อง 226

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2, 3

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์
นายปดิพัฒน์ คาอินทร์
นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ
นายธารางกูล บัวบาน
นายหรรษกรณ์ บุญชุ่ม

บช., กข.,
ลข. ,คธ.
หอประชุม

15 มกราคม 2557 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
เวลา 10.00–12.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ปวช.3 วศ.
หัอง 522ปวช.
3 อบ.
ห้อง 524

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค

-6วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
15 มกราคม 2557 4. ผ้าและการแต่งกาย
เวลา 10.00–12.00 น. - ความรู้เรื่องผ้า
- ความรู้พื้นฐานในงานตัดเย็บผ้า
- การสร้างแบบเสื้อ แบบกระโปรง
และการตัดเย็บ
15 มกราคม 2557 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 10.00–12.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
15 มกราคม 2557 3. ระบบสารสนเทศเบื้องต้นด้านธุรกิจ
เวลา 13.00–15.00 น.

ครูติวเตอร์
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
นางสิริพร รอดแสวง
นางสาวรัชนิกร ยอดดี

หมายเหตุ
ผ้า,อาหาร,
คหกรรม
ห้อง 222

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2, 3

นางเสมอ เวชสถล
นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์
นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล
นายสมยศ สีตลวรางค์
นายสิทธิชัย เสาเสนา
นางสาววรกาญจน์ มานะ
นางสาววสุรัตน์ พีรยาวิจิตร

บช., กข.,
ลข. ,คธ.
หอประชุม

15 มกราคม 2557 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
เวลา 13.00–15.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ปวช.3 วศ.
หัอง 522ปวช.
3 อบ.
ห้อง 524

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค

-7วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
15 มกราคม 2557 3. อาหารและโภชนาการ
เวลา 13.00–15.00 น. - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่
สารอาหาร การชั่งตวง
- การเลือกซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ
อุปกรณ์ และการประกอบอาหาร
- การกาหนดรายการอาหารและ
คานวณสารอาหาร
15 มกราคม 2557 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 13.00–15.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
17 มกราคม 2557 4. หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านธุรกิจ
เวลา 08.00–10.00 น.

ครูติวเตอร์
นางอุบล ไชยโย
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางทัศนีย์ รุ่มรวย

หมายเหตุ
ผ้า, อาหาร,
คหกรรม
ห้อง 212

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2, 3

นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
นายจักรพงค์ กันขาว
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
นางสาวอุษณีย์ เกษร

บช., กข.,
ลข. ,คธ.
หอประชุม

นางสาวพลอยไพลิน ไชยสุข
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

17 มกราคม 2557 1. หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการ
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
เวลา 08.00–10.00 น.
วาดเขียน
2. องค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์ นางสาวสุมาลี บาเรอ
นางจุฑามาศ ช้อนนาค
กระบวนการ และทฤษฎีสี
3. รูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทย และสากล
4. หลักการ กฎเกณฑ์ กระบวนการ
งานศิลปกรรม
5. ประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุ่ม
รูปแบบ ตามมาตรฐานสากร
6. รูปแบบงาน คุณค่างานศิลปะไทย
ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย

ปวช.3 วศ.
หัอง 522ปวช.
3 อบ.
ห้อง 524

-8วัน/เดือน/ปี
รายวิชา/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
17 มกราคม 2557 2. ศิลปะและการออกแบบ
เวลา 08.00–10.00 น. - ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะและ
องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
- การเส้น-สี และการออกแบบ
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
งานคหกรรม
17 มกราคม 2557 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เวลา 08.00–10.00 น. ท่องเที่ยวและงานโรงแรม
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
3. ศิลปะการให้บริการ
4. ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ครูติวเตอร์
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
นางศุภนิธย์ เลิศศรี
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

หมายเหตุ
ผ้า,อาหาร,
คหกรรม
ห้อง 226

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ท่องเที่ยว
ผลิตฯ 2, 3

