ลําดับที่
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
วิชาที่ 8
วิชาที่ 9

ชื่อวิชา
เขียนแบบไฟฟา
การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
การสองสวาง
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ฐานพระดาบส

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตารางสอน อาจารยวรรธนา ภูเชย
รหัสวิชา
จํานวนชั่วโมง
หองเรียน
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
2104-2001
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
2104-2005
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
2104-2113
2
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
3104-2006
5
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
3104-1005
3
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
3104-0005
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
2104-2106
7
หองปฏิบัติแสงสวาง(รง.ไฟฟา)
3104-2007
5
14

ระดับชั้น
ชฟ.1
ชฟ.1
ชฟ.3
สชฟ.2 สฟพ.2
สชฟ.1 สฟพ.1
สฟพ.1
ชฟ.3
สชฟ.2 สฟพ.2
รวม

เวลา
ชั่วโมง
จันทร

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

11.30-12.30
12.30-13.00
ชั่วโมงที่ 4
พัก
ฐานการเรียนการสอนพระดาบส ฐานติดตั้งไฟฟา

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สชฟ.2 สฟพ.2

อังคาร

การสองสวาง ชฟ.3

พุธ

เครื่องปรับอากาศ ชฟ.3

พฤหัส

อวท

ศุกร

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

รวมชั่วโมง
2
5
3
7
5
14
36
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

เขียนแบบไฟฟา ชฟ.1
ฐานการเรียนการสอนพระดาบส ฐานติดตั้งไฟฟา
ประชุมหัวหนาสาขา

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สชฟ.2 พ2

การติดตั้งไฟฟาในอาคาร ชฟ.1

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม สชฟ.2 สฟพ.2
การปองกันระบบไฟฟากําลัง สชฟ.1 สฟพ.1
มอเตอรไฟฟาและการควบคุม สฟพ.1 (นอกเวลา 3 คาบ)
เครื่องปรับอากาศ ชฟ.3

เวลา 07.50-08.00 น. นักศึกษาเคารพธงชาติ / เช็คเวลาเขารวมกิจกรรม
เวลา 08.00-08.30 น. พบนักศึกษาประจําชั้น - แยกกลุมเปนสาขา
(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

ลําดับที่
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
เวลา
ชั่วโมง

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตารางสอน อาจารยกณพา กรัดภิบาล
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
จํานวนชั่วโมง
หองเรียน
เครื่องวัดไฟฟา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (รง.ไฟฟา)
2104-2004
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (รง.ไฟฟา)
3104-2101
5
เครื่องวัดไฟฟา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (รง.ไฟฟา)
3104-1002
5
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (รง.ไฟฟา)
3104-0002
3
เครื่องกลไฟฟา 1
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (รง.ไฟฟา)
3104-2003
5
การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมฯ
2104-2004
5
ฐานพระดาบส
14
รวมจํานวนชั่วโมง
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
พัก
ชั่วโมงที่ 5

จันทร
อังคาร

งานมาตรฐานการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสกําลัง สชฟ.2 สฟพ.2

ระดับชั้น
ชฟ.1
สฟพ.2 สฟพ.2
สชฟ.1 สฟพ.1
สฟพ.1
สชฟ.2 สฟพ.2
สชฟ.2+สฟพ.2

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

รวมชั่วโมง
5
5
5
5
14
34
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

อิเล็กทรอนิกสกําลัง สชฟ.2 สฟพ.2

เครื่องกลไฟฟา 1 สชฟ.2 สฟพ.2

งานมาตรฐานการศึกษา

ฐานการเรียนการสอนพระดาบส ฐานติดตั้งไฟฟา
พุธ

เครื่องวัดไฟฟา ชฟ.1
ฐานการเรียนการสอนพระดาบส ฐานติดตั้งไฟฟา

พฤหัส

ศุกร
หมายเหตุ

อวท

เครื่องวัดไฟฟาชฟ.1

เครื่องวัดไฟฟา สชฟ.1 สฟพ.1
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา สฟพ.1 (นอก 1 )

การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมฯ สชฟ.2+สฟพ.2 (นอก2)
เครื่องกลไฟฟา 1 สชฟ.2 สฟพ.2

เวลา 07.50-08.00 น. นักศึกษาเคารพธงชาติ / เช็คเวลาเขารวมกิจกรรม
เวลา 08.00-08.30 น. พบนักศึกษาประจําชั้น - แยกกลุมเปนสาขา

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

ลําดับที่
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตารางสอน อาจารยณฐวรรณ จุยจําลอง
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
จํานวนชั่วโมง
หองเรียน
นิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
2100-1009
4
เครื่องกลไฟฟากระแสตรง
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
2104-2006
4
นิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
2104-1009
4
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
2104-2108
5
วงจรไฟฟา
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
3104-1001
5
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
หองปฏิบัติมอเตอรไฟฟา(รง.ไฟฟา)
3100-0003
5
ฐานพระดาบส
14

ระดับชั้น
ชฟ.2
ชฟ.2
ชฟ.3
ชฟ.3
สฟพ.1 สชฟ.1
สพฟ.1
รวมจํานวนชั่วโมง
14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

รวมชั่วโมง
4
4
4
5
5
14
36
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

จันทร

วงจรไฟฟา สชฟ.1 สฟพ.1
งานไฟฟาและอิเล็กทรแนิกส สฟพ.1

นิวเมติกสไฮดรอลิกส ชฟ.3 (นอก 1)

งานฐานพระดาบส

อังคาร

งานฐานพระดาบส

วงจรไฟฟา สชฟ.1 สฟพ.1 (นอก2)
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สฟพ.1 (นอก1)

งานฐานพระดาบส

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

พุธ

พฤหัส

ศุกร

12.30-13.00
พัก

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

งานฐานพระดาบส ฐานงานเขียนแบบ

อวท

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชฟ.3

เครื่องกลไฟฟากระแสตรง ชฟ.2

นิวเมติกสไฮดรอลิกส ชฟ.2 (นอก 1)

หมายเหตุ เวลา 07.50-08.00 น. นักศึกษาเคารพธงชาติ / เช็คเวลาเขารวมกิจกรรม
เวลา 08.00-08.30 น. พบนักศึกษาประจําชั้น - แยกกลุมเปนสาขา

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

ลําดับที่
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
เวลา
ชั่วโมง

วิทยาลัยเทคโลโนยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนทที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตารางสอน อาจารยพิษณุ แดงบานใหม
รหัสวิชา
จํานวนชั่วโมง
หองเรียน
โรงงานไฟฟา
2104-2110
4
โรงงานไฟฟา
3104-1003
5
โรงงานไฟฟา
2104-2110
4
โรงงานไฟฟา
2104-2111
4
14

ชื่อวิชา
อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
ดิจิตอลประยุกต
อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
งานซอมเครื่องใชไฟฟา
ฐานพระดาบส
08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

จันทร

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน ชฟ.3

งานซอมเครื่งใชไฟฟา ชฟ.2

อังคาร

ฐานพระดาบส ฐานงานปูน

งานซอมเครื่องใชไฟฟา ชฟ.2

12.30-13.00
พัก

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

ฐานพระดาบส ฐานงานปูน

ระดับชั้น
ชฟ.2
สชฟ.1 สฟพ.1
ชฟ.3
ชฟ.2

รวมชั่วโมง
4
5
4
4
14
รวม 31 คาบ
14.00-15.00
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 7
อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
อ.พิษณุ
รง.ไฟฟา

ฐานพระดาบส ฐานงานปูน

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
พุธ

อ.พิษณุ
รง.ไฟฟา

พฤหัส

อวท

ศุกร

อิเล็กทรอนิกสกําลัง ชฟ.3

หมายเหตุ

ดิจิตอลประยุกต สชฟ.1 สฟพ.1 นอกเวลา 2 คาบ

ฐานพระดาบส ฐานงานปูน

ฐานพระดาบส ฐานงานปูน

เวลา 07.50-08.00 น. นักศึกษาเคารพธงชาติ / เช็คเวลาเขารวมกิจกรรม
เวลา 08.00-08.30 น. พบนักศึกษาประจําชั้น - แยกกลุมเปนสาขา

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ตารางสอน อาจารย.................................
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จํานวนชั่วโมง

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

หองเรียน

รวมชั่วโมง

วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
วิชาที่ 8
วิชาที่ 9
วิชาที่ 10
วิชาที่ 11
วิชาที่ 12
เวลา
ชั่วโมง
จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

12.30-13.00
พักกลางวัน

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

รวมจํานวนชั่วโมง
14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

0
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

