
รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2

2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2001-1001 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 2-0-2

2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2-0-2 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 0-3-1

2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2

2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 2105-2004 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2

2100-1008 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูธานี 513 ครูเดชา 6305

ครูศภุนารถ 831 ครูองัคณา 841 ครูจีราศกัด์ิ 6310

E-เสริม เพศวิถีศึกษา

ครูพิเศษ 822 ครูฮนัน่ี ครูอรรถพนัธ์ 844 ครูอรรถพนัธ ์ 844

ครูอรพินท์ ครูศศิธร 6311

โฮมรูม

ครูเกศสุดา 6407

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน

           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา

          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

พุธ
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ

พฤหัสบดี
ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ กจิกรรม

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา
ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.1  กลุ่ม    1    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา นายเดชา เฉยพนัธ์

รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

องัคาร
ภาษาไทยพ้ืนฐาน

ศุกร์
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2

2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2001-1001 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 2-0-2

2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2-0-2 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 0-3-1

2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2

2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 2105-2004 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2

2100-1008 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูเดชา 6305 ครูธานี 513

ครูศภุนารถ 831 ครูองัคณา 841 ครูเดชา 6305

E-เสริม เพศวิถีศึกษา

ครูพิเศษ 822 ครูฮนัน่ี ครูอรรถพนัธ์ 844 ครูอรรถพนัธ ์ 844

ครูอรพินท์ ครูศศิธร 6311

โฮมรูม

ครูเกศสุดา 6407

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน

           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา

          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ

พฤหัสบดี
ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ กจิกรรม

ศุกร์
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้

องัคาร
ภาษาไทยพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

พุธ
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา
ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.1  กลุ่ม   2    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559     อาจารย์ที่ปรึกษา   นายเดชา เฉยพนัธ์

รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2

2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2001-1001 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 2-0-2

2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2-0-2 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 0-3-1

2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2

2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 2105-2004 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2

2100-1008 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0
เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูศศิธร 6311 ครูเกศสุดา 6407

ครูจินตนา 824 ครูศภุนารถ 831 ครูองัคณา 841
เพศวิถีศึกษา

ครูอรรถพนัธ ์ โรงยมิ ครูอรรถพนัธ์ 844 ครูเดชา 6305

ครูธานี 513
โฮมรูม

ครูอรพินท์ ครูเดชา 6305

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

ภาษาไทยพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

พุธ
พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

พฤหัสบดี
งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ กจิกรรม

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.1  กลุ่ม   3    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559     อาจารย์ที่ปรึกษา    นายเดชา  เฉยพนัธ์
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้

องัคาร
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1

ศุกร์
ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั 0-2-1 2105-2009 เคร่ืองรับวิทยุ 2-3-3
2000-1302 1-2-2 2001-1004 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 1-2-2
2000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 2105-2116 โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 2-0-2
2100-1007 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2105-2121 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2
2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 1-3-2 2000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0
2105-2008 เคร่ืองเสียง 1-3-2

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30
วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูสง่า 6303 ครูพวงศกัด์ิ 6101

ครูสายฝน 834 ครูบุษรินทร์ 832 ครูเทียนรุ่ง 821

ครูเดชา 6305 ครูอภยัภทัร 6306

ครูอภยัภทัร 6305 ครูเกศสุดา 512
โฮมรูม

ครูอภยัภทัร 6306 ครูศศิธร 6311

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ………………....................................ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั เคร่ืองเสียง

พฤหัสบดี
เคร่ืองรับวิทยุ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั กจิกรรม

วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้

องัคาร
วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั

พุธ

ศุกร์
เคร่ืองรับวิทยุ โทรคมนาคมเบ้ืองตน้

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.2  กลุ่ม 1     แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา    นางสาวศศิธร  อมรพนัธ์
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั 0-2-1 2105-2009 เคร่ืองรับวิทยุ 2-3-3
2000-1302 1-2-2 2001-1004 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 1-2-2
2000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 2105-2116 โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 2-0-2
2100-1007 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2105-2121 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2
2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 1-3-2 2000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0
2105-2008 เคร่ืองเสียง 1-3-2

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30
วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูจีราศกัด์ิ 6306 ครูศศิธร 6311

ครูสายฝน 834 ครูบุษรินทร์ 832 ครูเทียนรุ่ง 821

ครูสง่า 6303 ครูวสนัต์ 6101

ครูอภยัภทัร 6305 ครูเกศสุดา 512
โฮมรูม

ครูอภยัภทัร 6305 ครูศศิธร 6311

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้

พฤหัสบดี
เคร่ืองรับวิทยุ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั กจิกรรม

วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
เคร่ืองเสียง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั

องัคาร
วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั

พุธ

ศุกร์
เคร่ืองรับวิทยุ โทรคมนาคมเบ้ืองตน้

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.2  กลุ่ม 2     แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2558      อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวศศิธร  อมรพนัธ์
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั 0-2-1 2105-2009 เคร่ืองรับวิทยุ 2-3-3
2000-1302 1-2-2 2001-1004 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 1-2-2
2000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 2105-2116 โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 2-0-2
2100-1007 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 2105-2121 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2
2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 1-3-2 2000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0
2105-2008 เคร่ืองเสียง 1-3-2

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30
วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูจีราศกัด์ิ 6306 ครูศศิธร 6311

ครูสายฝน 834 ครูบุษรินทร์ 832 ครูเทียนรุ่ง 821

ครูสง่า 6303 ครูวสนัต์ 6101

ครูอภยัภทัร 6305 ครูเกศสุดา 512
โฮมรูม

ครูเดชา 6305 ครูศศิธร 6311

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้

พฤหัสบดี
เคร่ืองรับวิทยุ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั กจิกรรม

วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
เคร่ืองเสียง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั

องัคาร
วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพในอุตสาหกรรม หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั

พุธ

ศุกร์
เคร่ืองรับวิทยุ โทรคมนาคมเบ้ืองตน้

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.2  กลุ่ม 3     แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา    นางสาวศศิธร  อมรพนัธ์
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
2000-1207 ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 0-2-1
2105-2114 โทรศพัท์ 1-3-2
2105-8001 ฝึกงาน *-*-4
2000-9206 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1
2002-0005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30
วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูศศิธร 6309 ครูเทียนรุ่ง 824 ครูจีน

โฮมรูม

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์

องัคาร
โทรศพัท์ ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1

พุธ

พฤหัสบดี กจิกรรม

ศุกร์

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวช.3  กลุ่ม 1    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา  นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
3000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3 3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-2
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-2
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-3 3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวดั (ปรับพ้ืน) 2-3-3
3105-1002 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับพ้ืน) 1-2-2
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 3000-2001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 0-2-0
3105-2001 พลัส์เทคนิค 1-2-2
3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-2
เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูศศิธร 6311 ครูอภยัภทัร 6306 ครูอภยัภทัร 6303

ครูอภยัภทัร 6311 ครูอภยัภทัร 6311 ครูศศิธร 6311

ครูธนภรณ์ 134 ครูศศิธร 6311 ครูศศิธร 6311
งานพ้ืนฐานวงจรฯ

ครูสง่า 6303 ครูสง่า 6303 ครูศศิธร 6311
โฮมรูม

ครูแอนนา 823 ครูอภยัภทัร 6306 ครูจีราศกัด์ิ 6306

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวดั(ปรับพ้ืน)

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวส.1  กลุ่ม 1(ม.6)    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา   นายสง่า   คูค า
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
เขียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์(ปรับพ้ืน) เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ พลัส์เทคนิค

องัคาร

พฤหัสบดี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กจิกรรม

ศุกร์
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

พุธ
การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร การวิเคราะห์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์



รหัสวชิา ท-ป-น รหัสวชิา ท-ป-น
3000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3 3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-2
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-2
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-3 3000-2001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 0-2-0
3105-1002 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 2-3-3
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 2-3-3
3105-2001 พลัส์เทคนิค 1-2-2
3105-2005 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-2

เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30
วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูอภยัภทัร 6306 ครูอภยัภทัร 6303

ครูอภยัภทัร 6311 ครูอภยัภทัร 6311 ครูศศิธร 6311

ครูธนภรณ์ 134 ครูศศิธร 6311

ครูสง่า 6303 ครูสง่า 6303
โฮมรูม

ครูแอนนา 823 ครูอภยัภทัร 6306 ครูจีราศกัด์ิ 6306

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

พุธ
การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร การวิเคราะห์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์

พฤหัสบดี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กจิกรรม

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวส.1  กลุ่ม 2(ปวช.)    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา  นายสง่า   คูค า
รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ พลัส์เทคนิค

องัคาร
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ศุกร์
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม



รหัสวชิา นก. / ชม. รหัสวชิา นก. / ชม.
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 3105-8502 โครงการ 1 *-*-2
3000-1406 แคลคูลสัพ้ืนฐาน 3-0-3 3105-9001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-3
3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 3105-9004 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-2
3105-2103 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 2-2-3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 3-0-3
3105-2106 หุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 2-2-3 3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
3105-2113 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2-2-3 3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล 1-3-2
3105-2115 เทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 2-2-3 3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0
เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูธนภรณ์ 134 ครูจีราศกัด์ิ 6306

ครูวาสนา 833 ครูสง่า 6303 ครูอภยัภทัร 6311

ครูอภยัภทัร 6305 ครูสง่า 6303 ครูจีราศกัด์ิ 6303
งานพ้ืนฐานวงจรพลัส์ฯ งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กฯ

ครูเทียนรุ่ง 821 ครูประภาภรณ์ 842 ครูอภยัภทัร 6306 ครูอภยัภทัร  6311

โฮมรูม
ครูสง่า 6303 ครูสง่า 6303 ครูอภยัภทัร 6305

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

พุธ
งานพ้ืนฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล(ปรับพ้ืน) ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั

พฤหัสบดี
ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ แคลคูลสัพ้ืนฐาน กจิกรรม

รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

องัคาร
ชีวิตกบัสงัคมไทย เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั งานพ้ืนฐานวงจรอิเลก็ทรอนิกส์(ปรับพ้ืน)

ศุกร์
โครงการ 1 หุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวส.2  กลุ่ม 1(ม.6)    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา    นายสง่า   คูค า



รหัสวชิา นก. / ชม. รหัสวชิา นก. / ชม.
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 3105-8502 โครงการ 1 *-*-2
3000-1406 แคลคูลสัพ้ืนฐาน 3-0-3 3105-9001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-3
3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 3105-9004 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-2
3105-2103 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 2-2-3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 3-0-3
3105-2106 หุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 2-2-3 3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0
3105-2113 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2-2-3
3105-2115 เทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 2-2-3
เวลา แถว 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30

วนั / คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ครูจีราศกัด์ิ 6306

ครูวาสนา 833 ครูสง่า 6303

ครูสง่า 6303 ครูจีราศกัด์ิ 6303

ครูเทียนรุ่ง 821 ครูประภาภรณ์ 842
โฮมรูม

ครูสง่า 6303 ครูสง่า 6303 ครูอภยัภทัร 6305

ลงช่ือ …………………...................................  หวัหนา้แผนกวิชา           ลงช่ือ …................................................... หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
           (นายสง่า    คูค  า)         (นางสาวอรพินท ์  อ๊ึงเจริญ)

ลงช่ือ ………………….................................… รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ ……………….................................... ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคพทัยา
          (นายศิรเมศร์  พชัราอริยธรณ์)          (นายศกัด์ิชยั   ธีระประทีป)

รายวชิาที่เรียน รายวชิาที่เรียน

กจิ
กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง  

30
  น

าท
ี

จนัทร์
กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

องัคาร
ชีวิตกบัสงัคมไทย เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั

พุธ

ศุกร์
โครงการ 1 หุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั

พฤหัสบดี
ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ แคลคูลสัพ้ืนฐาน กจิกรรม

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

ตารางเรียนประจ าช้ัน  ปวส.2  กลุ่ม 2(ปวช.)    แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์    ภาคเรียนที่  1/2559      อาจารย์ที่ปรึกษา   นายสง่า   คูค า


