
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  นายปรีชา  ทิมทอง วุฒิ วศ.ม.อุตสาหการ  สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่ หัวหนาสาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
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

จันทร <-------------------3100-0108-------------------> <------------------3100-0103-------------------> <------------------3100-0103------------------->

สต.58.1-2 ช1 ท2 สต.57.1-2 ช1 ท2 สต.57.1-2 ช1 ท2

อังคาร <---------------------------3111-2804-----------------------------> <3111-2804> <---------3111-2106---------->

สทต.58.2 Shop C/M สต.57.1-2 ช1 ท2

พุธ <------------------3100-0107-------------------> <3100-0107> <---------3100-0107---------->

สต.58.1-2 ช1 ท2 สทต.58.1-2 ช1 ท2

พฤหัส <------------------3100-0108-------------------> <---------3000-7001---------> <---------3000-7001--------->

สทต.58.1-2 ช1 ท2 สทต.57.1-2 ฝกประสบการณจริง

ศุกร <---------------------------3111-2804-----------------------------> <3111-2804>

สทต.58.1 Shop C/M

    จํานวนชั่วโมงสอน    34    ชั่วโมง/สัปดาห     

ผูเรียน หอง ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผูเรียน หอง ชั่วโมง

สทต.58.1-2 ช1 ท2 3 การจัดการความปลอดภัย สต.57.1-2 ช1 ท2 3

สต.58.1-2 ช1 ท2 3 งานซอมบํารุงระบบขนถาย สทต.58.1 Shop M/C 5

กลศาสตรของไหล สต.57.1-2 ช1 ท2 3 สทต.58.2 Shop M/C 5

ระบบปมและงานทอ สต.57.1-2 ช1 ท2 2 สทต.57.1-2 สถานประกอบการ 4

3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล สทต.58.1-2 ช1 ท2 3

สต.58.1-2 ช1 ท2 3

รวม 34

……...........………………………หัวหนาสาขาวิชา …….....…………………………หัวหนางานหลักสูตรฯ ……...........…………………………รองฯ ฝายวิชาการ …………................……………………ผูอํานวยการ

( นายปรีชา  ทิมทอง ) ( นางสาวศิริลักษณ  ตั้งจังตระกูล ) (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)      (นายเรวัช  ศรีแสงออน)
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วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ นายวีระศักดิ์  บุตรเถื่อน วุฒิ วศ.ม.ระบบการผลิต  สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  ภาคเรียนที2่/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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

จันทร <------------------3100-0150-------------------> <3111-2804> <---------------------------3111-2804----------------------------->

สทต.58.1-2  ช.1 ท.1 สต.58.2 Shop C/M

อังคาร <------------------3100-0150-------------------> <3111-2804> <---------------------------3111-2804----------------------------->

สต.58.1-2  ช.1 ท.1 สต.58.1 Shop C/M

พุธ <---------------------------3000-0206-----------------------------> <---------------------------3000-0206----------------------------->

สต.57.1 ช.3 ท.1 สต.57.2 ช.3 ท.1

พฤหัส <------------------3111-2004-------------------> <3111-2004> <----------3111-2004-------->

สต.58.1-2  ช.1 ท.1 สทต.58.1-2 ช.1 ท.1

ศุกร <---------------------------3111-6001----------------------------->

สต.57.1-2 ช.1 ท.1

    จํานวนชั่วโมงสอน    34    ชั่วโมง/สัปดาห     

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

สทต.58.1-2 ช.1 ท.1 3 สทต.58.1-2 ช.1 ท.1 3

สต.58.1-2 ช.1 ท.1 3 สต.58.1-2 ช.1 ท.1 3

สต.57.1 ช.3 ท.1 4 สต.57.1-2 ช.1 ท.1 4

สต.57.1 ช.3 ท.1 4

สต.58.1 Shop C/M 5

สต.58.2 Shop C/M 5

34

……...........………………………หัวหนาสาขาวิชา …….....…………………………หัวหนางานหลักสูตรฯ ……...........…………………………รองฯ ฝายวิชาการ …………................……………………ผูอํานวยการ

( นายปรีชา  ทิมทอง ) ( นางสาวศิริลักษณ  ตั้งจังตระกูล ) (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)      (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

รวม

3000-0206 การออกแบบโปรแกรมฯ

3111-2804 งานซอมบํารุงระบบขนถาย

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ

<-------กิจกรรม------->
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วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  ดร.แมนฤทธิ์  บุญเย็น วุฒิ ปร.ด.วิจัยและพัฒนาการสอนและเทคนิคศึกษา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานความรวมมือฯ
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

จันทร <3100-0106> <------------------3100-0106--------------------> <----------3100-0152--------->

สต.58.1 Lab นิวฯ สทต.58.1-2 ช.1 ท.3

อังคาร <---------------------------3100-0106-----------------------------> <---------------------------3100-0106----------------------------->

สทต.58.1 Lab นิวฯ สต.58.2 Lab นิวฯ

พุธ <---------------------------3111-2511-----------------------------> <3111-2511> <------------------------------------3100-0106--------------------------------------->

สต.57.2 Shop M/C สต.57.1 Shop M/C

พฤหัส <------------------3100-0112-------------------> <----------3100-0152--------->

สต.57.1-2 ช.1 ท.3 สต.58.1-2 ช.1 ท.3

ศุกร <---------------------------3100-0106----------------------------->

สทต.58.2 Lab นิวฯ

    จํานวนชั่วโมงสอน    33    ชั่วโมง/สัปดาห     

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

สทต.58.1 Lab นิวฯ 4 สทต.58.1-2 ช1 ท3 2

สทต.58.2 Lab นิวฯ 4 สต.58.1-2 ช1 ท3 2

สต.58.1 Lab นิวฯ 4 สต.57.1-2 ช1 ท3 3

สต.58.2 Lab นิวฯ 4

สต.57.1 Shop PM 5

สต.57.2 Shop PM 5

รวม 33

……...........………………………หัวหนาสาขาวิชา …….....…………………………หัวหนางานหลักสูตรฯ ……...........…………………………รองฯ ฝายวิชาการ …………................……………………ผูอํานวยการ

( นายปรีชา  ทิมทอง ) ( นางสาวศิริลักษณ  ตั้งจังตระกูล ) (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)      (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส3100-0106

3111-2511 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

<-------กิจกรรม------->
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3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม

3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม
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