ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1
รายวิชาภาคเรียนที่ 5 เรียนวันที่ 18 , 20 , 21 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วันเรียน)
รายวิชา ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน
ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จานวนที่
ลงทะเบียน
2

2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

อ.สุวิชาติ ดลประสิทธิ์

2105-2115 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

อ.คมสัน ขาเมือง

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2122 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น

อ.สัญญา แนวทะวิช

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2119 เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-8501 โครงการ***

อ.สัญญา แนวทะวิช

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2106 เครื่องปรับอากาศ

อ.โกมล จันทร์หัสดี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-8501 โครงการ***

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

15

2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

อ.พิษณุ อ่อนศรี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-2011 อบชุบโลหะ

อ.ไพโรจน์ ธาราดล

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด

อ.สุบิน รอดดี

1

2102-2110 ระบบส่งกาลังเครื่องมือกล

อ.สุบิน รอดดี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-8501 โครงการ***

อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง

2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์

อ.ประดิษฐ์ จาปาเงิน

2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

อ.ศรีบุตร คาโมนะ

2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

5
3
1
5

2101-9002 งานแก๊สรถยนต์

อ.อานันท์ สุทธิชัย

ไม่มีคนลงทะเบียน

2101-8501 โครงการ***

อ.ประดิษฐ์ จาปาเงิน

34
ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 2
รายวิชาภาคเรียนที่ 3 เรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 (5 วันเรียน)

รายวิชา ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

อ.ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (ชก,ชย)

อ.วรายุทธ บางทราย

2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (ชอ,ชฟ)

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

2105-2007 วงจรดิจิตอล

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2009 เครื่องรับวิทยุ

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อ.สัญญา แนวทะวิช

2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.สัญญา แนวทะวิช

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

อ.สุบิน รอดดี

2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

2102-2107 หล่อโลหะ

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น

ช่างยนต์

2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์

อ.สุรัตน์ นาที

2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์

อ.พลากร ยังคัง

จานวนที่
ลงทะเบียน
3
--3
------------7
4
3
4
5
6
--1
1
2
2
1
--2
1
ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ประกาศเวลาเรียน อีกครั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2562

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 3
รายวิชาภาคเรียนที่ 6 เรียนวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 (5 วันเรียน)
รายวิชา ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 (รอฟังผลการสอบ 22 ก.พ.62 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม)
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อ.ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ

2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

อ.กฤติยาพร กลิ่นหอมหวล

2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

2105-2121 หุ่นยนต์เบื้องต้น

อ.สัญญา แนวทะวิช

2105-2124 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย

อ.คมสัน ขาเมือง

2105-2126 ระบบเคเบิลทีวี

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

2105-8001 ฝึกงาน***

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2109 การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื้องต้น

อ.วนัญญา บุญประเสริฐ

2104-8001 ฝึกงาน***

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2102-2104 ซ่อมบารุงเครื่องมือกล

อ.ไพโรจน์ ธาราดล

2102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ

อ.สุบิน รอดดี

2102-8001 ฝึกงาน***

อ.สุบิน รอดดี

2101-2008 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

อ.วรายุทธ บางทราย

2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

2101-8001 ฝึกงาน***

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

จานวนที่
ลงทะเบียน
--------------------1
------------ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ประกาศเวลาเรียน อีกครั้ง 1 มีนาคม 2562

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 4
รายวิชาภาคเรียนที่ 4 เรียนวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 (5 วันเรียน)
รายวิชา ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 (รอฟังผลการสอบ 22 ก.พ.62 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม)
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน
ช่างอิเล็กฯ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

อ.ภาคภูมิ รักธัญการ

2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.จเด็จ นพเกตุ

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ

อ.เกรียงศักดิ์ ขาหุ่น

2105-2008 เครื่องเสียง

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2112 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

อ.สัญญา แนวทะวิช

2105-2114 โทรศัพท์

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ
อ.สัญญา แนวทะวิช

ชรลLogo2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2
ชรล 9234 โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (หลักสูตรเก่า)

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

วิชาเรียนร่วม

2104-2007 เครื่องทาความเย็น

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2105 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล

อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง

2102-2007 กรรมวิธีการผลิต

อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง

2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3

อ.สุบิน รอดดี

2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล

อ.ประดิษฐ์ จาปาเงิน

2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์

อ.ศรีบุตร คาโมนะ

2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์

อ.พลากร ยังคัง

2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

อ.สุบิน รอดดี

จานวนที่
ลงทะเบียน
2
2
8
2
----------15
2
--------2
2
2
----1
2
2
3
3
8
ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ประกาศเวลาเรียน อีกครั้ง 8 มีนาคม 2562

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 5
รายวิชาภาคเรียนที่ 1 เรียนวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 (5 วันเรียน)
รายวิชา ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์
วิชาเรียนร่วม

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

อ.วรายุทธ บางทราย

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

อ.กาพล ถาวรศักดิ์

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

อ.จเด็จ นพเกตุ

2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.คมสัน ขาเมือง

2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

ชรลLogo1 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1

อ.เกรียงศักดิ์ ขาหุ่น

2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล

อ.สัมพันธ์ ธีระพจน์

2102-2004 วัดละเอียด

อ.สุบิน รอดดี

2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

อ.ศรีบุตร คาโมนะ

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

อ.สัมพันธ์ ธีระพจน์

2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

อ.คมสัน ขาเมือง

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

จานวนที่
ลงทะเบียน
15
10
4
12
------6
1
--1
1
6
--5
11
2
5
6
ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ประกาศเวลาเรียน อีกครั้ง 15 มีนาคม 2562

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 6
รายวิชาภาคเรียนที่ 2 เรียนวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 (5 วันเรียน)
รายวิชา ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 (รอฟังผลการสอบ 22 ก.พ.62 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม)
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า
ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

วิชาเรียนร่วม

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตฯ

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

อ.วรายุทธ บางทราย

2000-1607 เพศวิถีศึกษา

อ.กาพล ถาวรศักดิ์

2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

อ.วนัญญา บุญประเสริฐ

2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

2102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก

อ.ประดิษฐ์ จาปาเงิน

2101-2102 งานจักรยานยนต์

อ.สุรัตน์ นาที

2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

อ.สัมพันธ์ ธีระพจน์

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.คมสัน ขาเมือง

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

อ.บุญเลิศ เพิ่มเพ็ชร

2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

อ.กาพล ถาวรศักดิ์
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ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ประกาศเวลาเรียน อีกครั้ง 22 มีนาคม 2562

ระเบียบการเรียนภาคฤดูร้อน
1. ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจานวนนักเรียนที่มาลงทะเบียน
2. รายวิชาใดที่จานวนผู้เรียนไม่ถึง 15 คน ไม่สามารถเปิดเรียนตามตารางได้ พบฝ่าย

วิชาการเพื่อขอคาแนะนา (กรณี ปวช. รับงานกับอาจารย์ที่มอบหมาย)
3. การมาเรียนทุกครั้งแต่งเครื่องแบบ ห้ามขาดเรียน ห้ามมาสาย
4. วิชาเรียนคาบแรก จะต้องมาเข้าแถวตอนเช้าให้ทัน 08.15 น.
5. นาใบเสร็จการลงทะเบียนมาด้วยทุกครัง้ ที่มีการเรียน
6. การลงทะเบียนหากเลยกาหนดเวลาที่ระบุ -ระดับ ปวช. จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100 บาท
-ระดับ ปวส. หากตารางเรียนมีการเปิดแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 300 บาท

ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2561
ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณา
ตรวจสอบก่อนถึงรอบเรียนทุกครั้ง หรือ
เว็บไซต์วิทยาลัย www.bit.ac.th

ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช.
กรณีเรียนภาคฤดูร้อน แล้วได้เกรด มส.
(ประกาศผลการเรียนที่บอร์ดวิชาการหลังรอบเรียนทุกรอบ ตรวจสอบด้วยตนเอง)

ให้ติดต่อแก้ไขกับอาจารย์ประจาวิชา
ภายใน 7 วัน หลังประกาศผลการเรียน
หากเลยเวลาที่กาหนดปรับเกรดเป็น ขร.

