วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
วิชาที่ 8
วิชาที่ 9
วิชาที่10

เวลา
ชั่วโมง

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตารางสอน อาจารย พุทธชาติ ศรีสัตนา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
จํานวนชั่วโมง
หองเรียน
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชอ.1
2105-2001
เครื่องรับวิทยุ
ชอ.2
2105-2009
5
เครื่องเสียง
ชอ.2
2105-2008
4
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สชอ.1 สอพ.1
3105-1002
การวิเคราะหวงรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
สชอ.2 สอพ.2
3105-2003
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สชอ.2 สอพ.2
3105-2008
ระบบโทรคมนาคม
สชอ.2สอพ.2
3105-2101
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
สอพ.1
3105-0002
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
ชอ.3
3105-0005
ฐานพระดาบส
12

08.30-09.30
09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส (นอก1) สอพ.1

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

12.30-13.00
พักกลางวัน

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5
เครื่องรับวิทยุ

รวม

รวมชั่วโมง
5
4
14
23

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

พื้นฐานระบบเสียงและภาพ (นอก1) สอพ.1
ระบบโทรคมนาคม
สชอ.2 สอพ.2

เขียนแบบไฟฟาอิเล็กฯ ชอ.1

อวท

ศุกร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สชอ.2+สอพ.2
ประชุมหัวหนาสาขา
ระบบเสียงและระบบภาพ สชอ.2+สอพ.2 (นอก2)
ฐานเรียนพระดาบส ฐานงานอิเลกทรอนิกส
เครื่องมือวัดไฟฟา สชอ.1 สอพ.1 นอก 3
การวิเคราะวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
ฐานเรียนพระดาบส ฐานงานอิเล็กทรอนิกส

เครื่องเสียง ชอ.2

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

ชอ.2

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร ชอ.3 นอก 1
อิเล็กทรอนิกสกําลัง ชอ.3 นอก 1

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

ตารางสอน อาจารย มานพ
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
วิชาที่ 8
วิชาที่ 9

ชื่อวิชา
ซิสกรีนและวงจรพิมพ
การออกแบบวงจรอิเล็กดวยคอม
เทคโนโลนีคอมพิวเตอรและอุปกรณ
โทรศัพท
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
ออปแอมและลําเนีย
เทคนิครับสงเครื่องวิทยุ
ฐานพระดาบส

รหัสวิชา
2104-2108
3105-2010
3105-9003
2105-2114
3105-0005
2104-2102
3105-2004
3105-2006

เจริญสะอาด

จํานวนชั่วโมง
4
3
12

หองเรียน
ชอ. 2
สชอ. 2 , สอพ. 2
สชอ. 2 , สอพ. 2
ชอ. 3
สอพ.1
ชฟ.2
สชอ.2+สอพ.2
สชอ.2+สอพ.2
รวมจํานวนชั่วโมง

เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
เทคนิคเครื่องรับวิทยุ สชอ.2+สอพ.2

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

12.30-13.00
พักกลางวัน

13.00-14.00
14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 5
ชั่วโมงที่ 6
การออกแบบวงจรอิเล็กดวยคอมฯ สชอ.2+สอพ.2

รวมชั่วโมง
4
3
14
21
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

จันทร
ออบแอมและลิเนียรไอซี สชอ.2+สอพ.2
อังคาร

ซีสกรีน และวงจร ชอ.2

พุธ

พฤหัส

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชฟ.2 (นอก1)

การเรียนการสอน ฐานพระดาบส ฐานงานเชื่อม

อวท

ศุกร

การเรียนการสอน ฐานพระดาบส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

โทรศัพท ชอ.3

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2561

ตารางสอน อาจารย กชกร ฟางเฟอย
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4
วิชาที่ 5
วิชาที่ 6
วิชาที่ 7
วิชาที่ 8
วิชาที่ 9
วิชาที่ 10
วิชาที่11
วิชาที่12
วิชาที่13
เวลา
ชั่วโมง
จันทร

ชื่อวิชา
วงจรพลัสและสวิตชิ่ง
วงจรไฟฟากระแสตรง
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วงจรดิจิตอล
โทรคมนาคมเบื้องตน
คณิตศาสตรไฟฟาและอิเลกทรอนิกส
วิเคราะหวงจรไฟฟา
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด
ดิจิตอลเบื้องตน
งานพื้นฐานวงจรพลัสและดิจิตอล
พลัสเทคนิค
ไมโคคอนโทรลเลอร
ฐานพระดาบส
08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

รหัสวิชา
2105-1006
2105-2006
2105-2004
2105-2007
2105-2116
3105-9001
31005-1001
3105-0001
2104-2104
3105-0004
3105-2001
3105-2007

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

จํานวนชั่วโมง
5
4
14

หองเรียน
ชอ. 2
ชอ. 1
ชอ. 1
ชอ. 3
ชอ.3
สชอ. 1 + สอพ. 1+สชอ.2+สอพ.2
สชอ. 1 + สอพ. 1
สชอ. 1 + สอพ. 1
ชฟ.3
สอพ.1
สอพ.2สชอ.2
สชอ.2สอพ.2

11.30-12.30
12.30-13.00
ชั่วโมงที่ 4
พักกลางวัน
ฐานงานอิเล็กทรอนิกส

รวม
13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

รวมชั่วโมง
5
4
14
23
15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเลกทรอนิกส ชอ.1
ฐานงานอิเล็กทรอนิกส
วงจรไฟฟากระแสตรง ชอ.1

อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร

โทรคมนาคมเบื้องตน ชอ.3
วงจรดิจิตอล นอก 1 ชอ.3
พลัสเทคนิค สชอ.2+สอพ.2
อวท
ไมโครคอนโทรลเลอร สชอ.2+สอพ.2
คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็ก สชอ.1 สอพ.1

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

ดิจิตอลเบื้องตน ชฟ.3
วงจรพลัสและสวิตชื่ง ชอ.2
วิเคราะหวงจรไฟฟา สชอ.1 สอพ.1 นอก 1
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด สชอ.1 สอพ.1 นอก 1
งานพื้นฐานวงจรพลัสแลพดิจิตอล สอพ.1

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

ตารางสอนอาจารย ภาคเรียนที่

ปการศึกษา

ตารางสอน อาจารย
ชื่อวิชา
วิชาที่ 1
วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
เวลา
ชั่วโมง

08.30-09.30
ชั่วโมงที่ 1

09.30-10.30
ชั่วโมงที่ 2

รหัสวิชา

จํานวนชั่วโมง

10.30-11.30
ชั่วโมงที่ 3

11.30-12.30
ชั่วโมงที่ 4

หองเรียน

12.30-13.00
พักกลางวัน

13.00-14.00
ชั่วโมงที่ 5

รวมชั่วโมง

14.00-15.00
ชั่วโมงที่ 6

15.00-16.00
ชั่วโมงที่ 7

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร

(นางสาวยุพวัลย ระลึกมูล)
หัวหนางานหลักสูตร

(นางปรียาวรรณ พึ่งมวง)
หัวหนางานทะเบียน

