
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  นายปรีชา  ทิมทอง สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่1/2557 ทําหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

จันทร์ <--------3100-0116--------> <3111-2101> <3111-2101> <----------------------------------3111-2003---------------------------------->

สต.57.1-2 ท.อุต 1 สทต.57.1-2 ท.อุต 1 สทต.57.1 Shop M/C

อังคาร <--------3100-0116--------> <----------  3100-0103------------------->

สทต.57.1-2 ท.อุต 1 สทต.56.1-2                        ท.อุต 1

พุธ <-----------------3111-2002------------------> <3111-2003> <-------------------------3111-2003---------------------------->

สทต.57.2 ท.อุต 1 สทต.57.2 Shop M/C

พฤหัส <-----------------3111-2002------------------> <---------3111-2002--------> <3111-2002>

สต.57.2 ท.อุต 1 สทต.57.1 ท.อุต 1 ท.อุต 1

ศกร์ < 3111 2002 > <3111 2106> <3111 2106>
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ศุกร <------------------3111-2002-----------------> <3111-2106> <3111-2106>

สต.57.1 ท.อุต 1 สทต.56.1-2 ท.อุต 1

    จํานวนชั่วโมงสอน    33    ชั่วโมง/สัปดาห์     

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เทคโนโลยีเครื่องมือกล สทต.57.1 Shop M/C 5 กลศาสตร์ของไหล สทต.56.1-2 ท.อุต 1 3

สทต.57.2 Shop M/C 5 สทต.57.1 ท.อุต 1 3

การขนถ่ายวัสดุ สทต.57.1-2 ท.อุต 1 2 สทต.57.2 ท.อุต 1 3

สต.57.1-2 ท.อุต 1 2 สต.57.1 ท.อุต 1 3

ระบบปั๊มและงานท่อ สทต.56.1-2 ท.อุต 1 2 สต.57.2 ท.อุต 1 3

สต.57.1-2 ท.อุต 1 2

รวม 33

    ……...........………………………หัวหน้าสาขาวิชา ……...........…………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …………................……………………ผู้อํานวยการ

3100-0103

3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล

3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา

รหัสวิชา รายวิชา

3100-0116

3111-2003

3111-2106

   (นายปรีชา  ทิมทอง) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ นายวีระศักดิ์  บุตรเถื่อน วุฒิ วศ.ม.ระบบการผลิต  สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  ภาคเรียนที่  1/2557 ทําหน้าที่   ครูประจําสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

จันทร์ <---------------3100-0101--------------------> <--------------------------3000-0206---------------------------->

สทต.57.1-2  ท.วัด สทต.56.2 Cad อุตฯ

อังคาร <---------------3100-0101--------------------> <3111-2101> <3111-2101> <-----------------------------------3111-2003---------------------------------->

สต.57.1-2  ท.วัด สต.57.1-2 ท.วัด สต.57.1 Shop M/C

พุธ <---------------3100-0117-------------------> <-------------------------3000-0206----------------------------->

สทต.57.1  ท.วัด สทต.56.1 Cad อุตฯ

พฤหัส <---------------3100-0117--------------------> <--------3100-0117--------> <3100-0117>

สต.57.1  ท.วัด สทต.57.2 ท.วัด

ศกร์ <---------------3100-0117-------------------->
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ศุกร <---------------3100-0117-------------------->

สต.57.2  ท.วัด

    จํานวนชั่วโมงสอน    33    ชั่วโมง/สัปดาห์     

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

สทต.57.1-2 ท.วัด 3 สทต.57.1 ท.วัด 3

สต.57.1-2 ท.วัด 3 สทต.57.2 ท.วัด 3

สทต.56.1 Cad อุตฯ 4 สต.57.1 ท.วัด 3

สทต.56.2 Cad อุตฯ 4 สต.57.2 ท.วัด 3

สต.57.1 Shop M/C 5 สต.57.1-2 ท.วัด 2
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    ……...........………………………หัวหน้าสาขาวิชา ……...........…………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …………................……………………ผู้อํานวยการ

   (นายปรีชา  ทิมทอง) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)

รวม

3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิว

3111-2003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3111-2511 การบริหารงานบํารุงรักษา

3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 มาตรวิทยาวิศวกรรม

ชื่อรายวิชารายวิชารหัสวิชา รหัสวิชา

3100-0117



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  ดร.แมนฤทธิ์  บุญเย็น วุฒิ ปร.ด.วิจัยและพัฒนาการสอนและเทคนิคศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556 ทําหน้าที่ ครูประจําสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

จันทร์ <---------3100-0115--------> <------------------------------------3111-2511------------------------------------>

สต.57.1-2 ท.อุต 3 สทต.56.1 Shop PM

อังคาร <-----------------3100-0158------------------> <---------3100-0115-------->

สทต.56.1-2 ท.อุต 3 สทต.57.1-2 ท.อุต 3

พุธ <-------------------------3111-6001----------------------------> <------------------------------------3111-2511------------------------------------>

สทต.56.1-2 Shop M/C สทต.56.2 Shop PM

พฤหัส <------------------------3000-7001-----------------------------> <--------3100-0112--------> <3100-0112>

สต.56.1 นิเทศฝึกงาน สทต.56.1-2 ท.อุต 3

ศกร์ 3111 2003 3111 2003
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ศุกร์ <3111-2003> <-------------------------3111-2003----------------------------->

สต.57.2 Shop M/C

    จํานวนชั่วโมงสอน    29    ชั่วโมง/สัปดาห์     

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

สทต.57.1-2 ท.อุต 3 2 สทต.56.1-2 ท.อุต 3 3

สต.57.1-2 ท.อุต 3 2 สต.56.1 สถานประกอบการ 4

สทต.56.1-2 ท.อุต 3 3 สทต.56.1-2 Shop M/C 4

สต.57.2 Shop M/C 5

สทต.56.1 Shop PM 5

สทต.56.2 Shop PM 5

รวม 33

    ……...........………………………หัวหน้าสาขาวิชา ……...........…………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …………................……………………ผู้อํานวยการ

   (นายปรีชา  ทิมทอง) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)

รายวิชา

3111-6001 โครงการ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

กรรมวิธีการผลิต

การจัดการความปลอดภัย

3100-0115

3111-2511

3111-2003

งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเครื่องมือกล

3100-0158

รหัสวิชา

3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม

3000-7001 ฝึกงาน

ุ


