คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

ที่ 63 / 2561
เรื่อง กำหนดกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
************************************************
เพื่อให้การประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กำหนดกำรสอบ
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สอบ วันที่ 30 , 31 สิงหำคม 2561
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สอบ วันที่ 30 , 31 สิงหำคม 2561
2. กำรออกข้อสอบ
 ให้อาจารย์ประจาวิชา เป็นผู้ออกข้อสอบ และนาเสนอหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อตรวจสอบ
แก้ไข เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการอานวยการสอบ
3. กำหนดกำรส่งข้อสอบ
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องส่งข้อสอบที่ หัวหน้าแผนกวิชา ให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 8 สิงหำคม 2561
 อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชา เมื่อตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งฝ่ายวิชาการ ภายใน
วันที่ 10 สิงหำคม 2561
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องเขียนข้อสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตรวจ และ
การพิมพ์ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเรียบร้อย ของกระดาษต้นฉบับข้อสอบ ก่อน
ทาการโรเนียว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
สัง่ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561
(ลงชื่อ)
(นำยเอกมล แสงหิรัญ)
ผู้อำนวยกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1 รอบเช้ำ
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
30 สิงหำคม
2561

วันศุกร์ที่
31 สิงหำคม
2561

เวลำ
08.30 - 09.30

รหัส
2105-2002
2104-2004
2102-2004
2101-2001
09.30 – 10.30 2000-1301
2000-1601
10.30 - 11.30 2100-1008
11.30 – 12.15
12.15 – 13.15 2100-1001
08.30 - 09.30

ลักษณะวิชำ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องวัดไฟฟ้า
วัดละเอียด
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
พักกลำงวัน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2105-2004
2104-2101
2102-2003
2101-2006
2100-1002
2000-1401

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
ทฤษฎีเครื่องมือกล
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
09.30 - 10.30
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
10.30 - 11.30
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
11.30 – 12.15
พักกลำงวัน
12.15 – 13.15 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง
วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ชอ./ชฟ.
2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ชฟ.
2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชก.

แผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ชอ./ชฟ./ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 รอบเช้ำ
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
30 สิงหำคม
2561

วันศุกร์ที่
31 สิงหำคม
2561

เวลำ
รหัส
ลักษณะวิชำ
08.30 – 09.30 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
09.30 – 10.30 2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
10.30 - 11.30 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2102-2107 หล่อโลหะ
11.30 – 12.15
พักกลำงวัน
12.15 – 13.15 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ
2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์
08.30 – 09.30 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
09.30 – 10.30 2105-2007 วงจรดิจิตอล
2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
10.30 - 11.30 2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน
2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
11.30 – 12.15
พักกลำงวัน
12.15 – 13.15 2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2
2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์

วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง
วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ชอ.
2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า
ชฟ.
2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า
ชฟ.

แผนก
ทุกแผนก
ชอ./ชฟ.
ชก./ชย.
ชอ./ชฟ./ชย.
ชก.
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ทุกแผนก
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.
ชอ.
ชฟ.
ชก.
ชย.

คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

ที่ 64 / 2561
เรื่อง กำหนดกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
*************************************
เพื่อให้การประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ของชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กำหนดกำรสอบ
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สอบ วันที่ 30 , 31 สิงหำคม 2561
 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สอบ วันที่ 30 , 31 สิงหำคม 2561
2. กำรออกข้อสอบ
 ให้อาจารย์ประจาวิชา เป็นผู้ออกข้อสอบ และนาเสนอหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อตรวจสอบ
แก้ไข เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการอานวยการสอบ
3. กำหนดกำรส่งข้อสอบ
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องส่งข้อสอบที่ หัวหน้าแผนกวิชา ให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 8 สิงหำคม 2561
 อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชา เมื่อตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งฝ่ายวิชาการ ภายใน
วันที่ 10 สิงหำคม 2561
 อาจารย์ประจาวิชา ต้องเขียนข้อสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตรวจ และ
การพิมพ์ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเรียบร้อย ของกระดาษต้นฉบับข้อสอบ ก่อน
ทาการโรเนียว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
สัง่ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561
(ลงชื่อ)
(นำยเอกมล แสงหิรัญ)
ผู้อำนวยกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 รอบบ่ำย
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่
30 สิงหำคม
2561

เวลำ
17.30-18.30

18.30-19.30

19.30-20.30

วันศุกร์ที่
31 สิงหำคม
2561

17.30-18.30
18.30-19.30

19.30-20.30

รหัสวิชำ
3001-1001
3104-1001
3105-1002
3101-2212
3000-1302
3000-1301
3000-1201
3111-2001
3104-2003

ชื่อวิชำ
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
วงจรไฟฟ้า
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
เครื่องกลไฟฟ้า 1

แผนก
ชย./ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ทอ.
ชฟ./ชอ.
ชย. 21/ชอ.
ทอ.
ชฟ.

3000-1101
3000-1406
3100-0101
3104-1002
3105-2001
3104-2001
3105-2002

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
แคลคูลัสพื้นฐาน
กลศาสตร์วิศวกรรม
เครื่องวัดไฟฟ้า
พัลส์เทคนิค
การติดตั้งไฟฟ้า 1
ดิจิตอลเทคนิค

ชย./ชฟ./ชอ.
ชย. 21
ชย. 22,24
ชฟ.
ชอ.
ชฟ.
ชอ.

วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง
วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3101-2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3111-2002 การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค
เสริม
คอมพิวเตอร์ 1

ชย.
ชย.
ทอ.
ทอ.

วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 / 2561 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รอบบ่ำย
วันสอบ
เวลำ
วันพฤหัสบดีที่ 17.30-18.30
30 สิงหำคม
2561
18.30-19.30

19.30-20.30

วันศุกร์ที่
31 สิงหำคม
2561

17.30-18.30
18.30-19.30

รหัสวิชำ
3100-0104
3100-0125
3104-9006
3105-1003
3101-2002
3111-2105
3104-2002
3105-2202
3100-0105
3104-2101
3105-2203
3101-2104
3001-1001
3101-2001
3104-2102
3105-2004

ชื่อวิชำ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
การจัดการความปลอดภัย
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ระบบโทรทัศน์ CCTV, CATV, MATV
ความแข็งแรงของวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 1
ระบบสตูดิโอ
งานไฟฟ้ายานยนต์
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
งานส่งถ่ายกาลัง
เครื่องกลไฟฟ้า 2
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

วิชำที่จัดสอบนอกตำรำง
วิชาปฏิบัติและวิชาที่ไม่มีในตาราง
3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ชฟ.
3111-2208 งานสร้างอุปกรณ์นาเจาะและจับยึด
ทอ.
3111-2007 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
ทอ.
3XXX-85XX โครงการ (รหัสวิชาต่างกันตามสาขาวิชา)
ชย. ห้อง 1

แผนก
ชย. 1/ทอ.
ชย. 2,20
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย. 2,20/ทอ.
ชฟ.
ชอ.
ชย.
ชฟ./ชอ.
ชย.
ชฟ.
ชอ.

