
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565  

ชื่อครูผู้สอน นายธนกร วงษ์สมัย 

วัน เวลาเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา - ช้ันเรียน ห้อง คาบ - 

 Block Course 
 

20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (ชฟ.2/1 ) 642010401  

   

 Block Course 
 

30104-8002 ฝึกงาน 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-9002 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-5202 งานไฟฟ้าก าลัง 2 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-5201 งานไฟฟ้าก าลัง 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-9002 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30000*2001 กิจกรรมสถานประกอบการ 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (สทฟ.2/2 ) 643010402  

   

 Block Course 
 

30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30104-8002 ฝึกงาน 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30104-5202 งานไฟฟ้าก าลัง 2 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30104-5201 งานไฟฟ้าก าลัง 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

30000*2001 กิจกรรมสถานประกอบการ 1 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (สทฟ.2/1 ) 643010401  

   

 Block Course 
 

20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (ชฟ.2/2 ) 642010402  

   



 Block Course 
 

20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

   

 Block Course 
 

20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

   

จันทร์ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

 1  

จันทร์ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

 1  

อังคาร 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

 1  

อังคาร 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

 1  

พุธ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

 1  

พุธ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

 1  

พฤหัส 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

 1  

พฤหัส 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

 1  

ศุกร์ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/4 2564 (ชฟ.2/4 ) 642010404  

 1  

ศุกร์ 07.40-08.00 
 

999999999 เช็คชื่อเข้าแถว 
ช่างไฟฟา้ก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/3 2564 (ชฟ.2/3 ) 642010403  

 1  

 

รวม จ านวนวิชา 10 จ านวนครั้ง 30 จ านวนคาบการสอน 5 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... หัวหน้าแผนกวิชา 
(........................................................) 

อนุมัติ 

 
ลงชื่อ ........................................................  

( นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ลงชื่อ ........................................................  

( นายนิมิตร ศรียาภัย )  
ผู้อ านวยการ 

  

  


