
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ   นายฉัตรชัย  สมพงศ    วุฒิ  ปทส.เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานโครงการพิเศษฯ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

 ---------->

สกม.57.2 (ป.23) CNC สกม.57.1 (ป.21) CNC

 ---------->

สกม.57.4 (ป.21) CNC สกม.57.3 (ป.22) CNC

ชย.58.1 (ป.23) Shop 1

 ---------->

สกม.58.3 (ป.21) CNC

 -------------3102 2004--------------->

สกม.58.1-2 (ป.42) CNC

จํานวนชั่วโมงสอน 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ สกม.57.1 CNC 5 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี สกม.58.1-2 CNC 7

สกม.57.2 CNC 5 สกม.58.3 CNC 7

สกม.57.3 CNC 5 งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชย.58.1 Shop 1 3

สกม.57.4 CNC 5
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........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

พุธ

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

<---------กิจกรรม-------->

<----------------------3102-2107----------------------

<----------------------3102-2107---------------------- <-----------------------------3102-2107---------------------------->

อังคาร

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

 ------3102 2004-------

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

ชื่อรายวิชา

<-----------------------------3102-2107---------------------------->

<-------------2100 1008------------->

3102 2004

2100 1008

พฤหัสบดี

รหัส รายวิชา

<-----------------------------------3102 2004---------

3102-2107

<-----------------------------------3102 2004---------

รหัส



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายดํารง  สัพโส วุฒ ิ ค.อ.ม.(เครื่องกล) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

 ----------->

สกม.57.1 (ป.20) CAD สกม.57.2 (ป.23) CAD

 ----------->

สกม.57.3 (ป.22) CAD สกม.57.4 (ป.21) CAD

<-2102 2105-> <-----------

ชก.56.3-4(ท.30) ชก.56.3-4 (ป.30) ท.5

 <------------

สกม.57.3-4 (ท.43) ท.5 สกม.57.1-2 (ท.44) ท.5

จํานวนชั่วโมงสอน 34 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เทคโนโลยี แคด-แคม สกม.57.1 CAD 5 การออกแบบเครื่องจักรกล สกม.57.1-2 ท.5 3

สกม.57.2 CAD 5 สกม.57.3-4 ท.5 3

สกม.57.3 CAD 5 ระบบสงกําลังเครื่องมือกล ชก.57.1-2 ท.5 2

สกม.57.4 CAD 5 ชก.57.3-4 ท.5 2

ลับคมเครื่องมือตัด ชก.56.3-4 ท.5 4

34

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<---------กิจกรรม-------->

ชก.57.3-4 (ท.32)  ท.5

<------------------------------3102-2004----------------------------->

<-----------------------3102-2004----------------------- <------------------------------3102-2004----------------------------->

<------2102 2110------> <------2102 2110------> ------2102 2105----->

<-----------------------3102-2004-----------------------

ชก.57.1-2 (ท.38)  ท.5

2102 2105

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

 ---3100-0118-------->

ศุกร

รายวิชา

พุธ

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พฤหัสบดี

3100-0118

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

รหัส ชื่อรายวิชารหัส

2102 2110

<--------------3100-0118-------------->

3102-2004

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง
จันทร



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายทํานอง  เสือพาดกร วุฒ ิ วศ.บ.อุตสาหการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานสงเสริมผลผลิต การคาฯ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-2102 2002->

ชก.57.1-2(ท.38) ชก.57.1-2 (ป.38)

ชอ.57.1 (ป.23) ชก.56.1-2 (ท.36) ชก.56.1-2 (ท.36)

สกม.58.1-2 (ป.42) CAD สกม.58.1-2 (ป.42) CAD สม.57.1-4 (ป.76)

ชก.56.1-2 (ท.36) นิวฯ สม.58.1-2 (ท.42) นิวฯ สม.58.2 (ป.21) นิวฯ สม.58.1 (ป.21) นิวฯ

สม.58.3-4 (ท.38) นิวฯ สม.58.3 (ป.20) นิวฯ สม.58.4 (ป.18) นิวฯ

จํานวนชั่วโมงสอน 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สกม.58.1-2 CAD 4 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 1**** สม.57.1-4 4

นิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม สม.58.1-2 นิวฯ 2 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 2****

สม.58.1 นิวฯ 2 โครงการ

สม.58.2 นิวฯ 2 งานแมพิมพโลหะเบื้องตน ชก.56.1-2 นิวฯ 2

สม.58.3-4 นิวฯ 2 การบํารุงรักษา ชก.56.1-2 นิวฯ 2

สม.58.3 นิวฯ 2 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชก.57.1-2 CAD 3

สม.58.4 นิวฯ 2 นิวเมติกสและไฮดรอลิกเบื้องตน ชอ.57.1 นิวฯ 4

สม.58.5 นิวฯ 4 กลศาสตรเครื่องมือกล ชก.56.1-2 นิวฯ 2
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........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

สม.58.5 (ป.20) นิวฯ

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง
อังคาร

พุธ

<-----------------------2100 1009--------------------->

<------3102 2007------> <------3102 2007------>

<------3102 2002------>

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

จันทร

ชื่อรายวิชา

พฤหัสบดี

รายวิชา

ศุกร

สม.58.5 (ท.20) นิวฯ

รหัส

<------3102 2007------> <------3102 2007------> <------3102 2007------>

<---------กิจกรรม-------->
<------3102 2007------><------3102 2007------>

<------3102 2002------> <-------3102-4101,3102-4102,3102-6001------>

สถานประกอบการ

<------2102 2006------>

2102 2006

3102 2002

3102 2007

3102-4101

3102-4102

3102-6001

สถาน

ประกอบการ

2102 2002

2100 1009

<------3102 2007------>

<------2102 2002------>

2111 2005

2102 2201

<------2111 2005------> <------2102 2201------>

รหัส



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายเฉลิมพล  นามปดถา วุฒ ิ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-3102 2108->

ชก.58.3-4 (ท.40) ท.3 สกม.58.3 สกม.58.3 (ป.21) ท.3

สกม.58.3 (ท.21) ท.3 สกม.58.3 (ป.21) ท.3 ชก.58.4 (ป.20) Shop 4

<-3102 2102->

สม.58.1-2(ท.42) สม.58.1 (ป.21) Shop 3

สม.58.1-2 (ท.42) ท.3 ชก.58.1-2 (ท.36) ท.3 สม.58.1 (ป.21) ท.3 สม.58.2 (ป.21) ท.3

<-3102 2102->

สม.58.5(ท.20) สม.58.5 (ป.20) Shop 1

จํานวนชั่วโมงสอน 38 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สกม.58.3 ท.3 4 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 สม.58.5 Shop 1 7

สม.58.1-2 ท.3 2 เทคนิคการปรับฟตเครื่องมือกล สกม.58.3 ท.3 4

สม.58.1 ท.3 2 ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1 ชก.58.1-2 ท.3 2

สม.58.2 ท.3 2 ชก.58.3-4 ท.3 2

เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 สม.58.1-2 ท.3 1 ชก.58.4 Shop 4 6

สม.58.1 Shop 3 6
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........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

2102 2008

ศุกร

รหัส รายวิชา

<------3102 2002----->

รวม

ชื่อรายวิชา

<---------กิจกรรม-------->

3102 2002

รหัส

3102 2102

<------3102 2002-----><------2102 2008------>

3102 2102

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

<-----------------------------------3102 2102-------------------------------------->

(นายเรวัช  ศรีแสงออน)

พฤหัสบดี

(นายดํารง  สัพโส)

อังคาร

พุธ

<------2102 2008------>

<------3102 2002------> <------3102 2002------>

<--------------3102 2108------------>

3102 2108

<--------------------------------------2102 2008----------------------------------->

 -------------3102 2102-------------->

<------3102 2002----->

<--------------3102 2102-------------



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายภูริดล  ภูสอดสี วุฒ ิ วศบ.อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-3102 2102-> <-3102 2108->

สม.58.3-4 (ท.38) ท.1 สม.58.3-4(ท.38) สม.58.1-2(ท.42) สม.58.1 (ป.21) ท.1

สม.58.1-2 (ท.42) ท.1 ชก.58.3 (ป.20) Shop 1

สกม.58.1-2 (ท.42) สกม.58.1-2 (ป.42)

 ----------->

สม.58.5 (ท.20) สม.58.5 (ป.20) สกม.58.1-2 (ท.42) ท.1

ชก.58.3-4 (ท.40) ชก.58.1-2 (ท.36) ชฟ.58.5 (ท.20)

จํานวนชั่วโมงสอน 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

ความแข็งแรงของวัสดุ สม.58.1-2 ท.1 3 เทคนิคการปรับฟตเครื่องมือกล สม.58.1-2 ท.1 1

สม.58.3-4 ท.1 3 สม.58.1 ท.1 3

สม.58.5,สกม.58.3 ท.1 3 ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1 ชก.58.3 Shop 1 6

สกม.58.1-2 ท.1 3 ทฤษฎีเครื่องมือกล ชก.58.1-2 ท.1 2

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สม.58.5 ท.1 4 ชก.58.3-4 ท.1 2

เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 สม.58.3-4 ท.1 1 งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชฟ.58.5 ท.1 2

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม สม.58.1 ท.1 4
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(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

รหัส

<--------------3100 0105------------>

<-------------3102 2108----------->

<--------------3100 0105------------> <--------------------------------------2102 2008----------------------------------->

3102 2108

<--------------3100 0105------------>

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<------2102 2003------> <------2102 2003------>

<---------กิจกรรม-------->

ชื่อรายวิชา

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

<---------3100 0105---

3102 2002

2102 2008

2102 2003

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง
จันทร

อังคาร

3102 2006

3102 2102 

พุธ

ศุกร

พฤหัสบดี

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

รหัส

2100 1008

<------3102 2006------>

3100 0105

<------3102 2002------>

<------2100 1008------>

<------3102 2002------>

<------3102 2006------>

สม.58.5,สกม.58.3    (ท.41)    ท.1

รายวิชา



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

สกม.57.3-4 (ท.43) ท.2 ชก.58.1-2 (ป.36) Shop 1

ชก.56.3-4 (ท.30) ชอ.57.1 (ป.20) Shop 4

สกม.57.1-2 (ท.44) ท.3 ชก.57.3-4 (ท.32) ท.8

<-3102 2108-> <-2102 2010-> <-----------

สกม.58.1-2(ท.42)สกม.58.1-2 (ป.42) ท.8 ชก.57.1-2(ท.38) ชก.57.1-2 (ท.38) Shop 1

<-2102 2010->

ชก.57.3-4(ท.32) ชก.57.3-4 (ป.32) Shop 2 สกม.57.3 (ป.22) Shop 1

จํานวนชั่วโมงสอน 36 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ สกม.57.1-2 ท.3 3 ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1 ชก.58.1-2 Shop 1 6

สกม.57.3-4 ท.2 3 อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด ชก.57.1-2 Shop 1 4

โครงการ สกม.57.3 Shop 1 4 ชก.57.3-4 Shop 2 4

เทคนิคการปรับฟตเครื่องมือกล สกม.58.1-2 ท.8 4 กลศาสตรเครื่องมือกล ชก.56.3-4 ท.2 2

แมพิมพพลาสติกสเบื้องตน ชก.57.3-4 ท.8 2 งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชอ.57.1 Shop 4 4
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(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

พฤหัสบดี พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

จันทร

<---------กิจกรรม-------->

<-------------3100-0151-----------> <--------------------------------------2102 2008----------------------------------->

<---------------------3102-6001--------------------->

<------2102 2006------> <----------------------2100 1008------------------->

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายอราม บุญประเสริฐ    วุฒิ วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

อังคาร

พุธ

ศุกร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

รหัส ชื่อรายวิชา

<---------------3100-0151------------->

 ----2102 2010-------->

2102 2006

รหัส

<------2102 2301------>

<---------------3102 2108------------->

2102 2301

<--------------2102 2010------------>

3100-0151

3102-6001

2102 2008

2102 2010

รายวิชา

2100 1008

3102 2108



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นางสาวกาญจนา รักพวง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

ชก.56.3 (ป.16) CNC ชก.56.4 (ป.14) Shop 3

ชก.57.3-4 (ป.32)  ท.4 ชก.56.1-2 (ป.36) CNC

<-----3100- 0154------> <-2102 2108->

ชก.57.3-4 (ป.32) CAD สกม.57.3-4 (ท.43) ท.4 ชย.58.1-2(ท.49)

ชก.57.1-2 (ป.38)  ท.4 ชก.56.3-4 (ป.30) Shop 3

จํานวนชั่วโมงสอน 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

การศึกษางาน สกม.57.1-2 ท.4 2 โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน ชก.57.1-2 ท.4 4

สกม.57.3-4 ท.4 2 ชก.57.3-4 ท.4 4

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี ชก.56.1-2 CNC 6 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชก.57.3-4 CAD 3

ชก.56.3 CNC 6 กรรมวิธีการผลิต ชก.58.3-4 ท.4 2

ชุบเคลือบผิวโลหะ ชก.56.4 Shop 3 3 งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชย.58.1-2 ท.4 1

โครงการ ชก.56.3-4 Shop 3 4

37

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

3100-0154

2102 2109

2102 2108

2102 2009

2102 2002

2102 8501

2102 2007

2102 1008

วุฒิ ทล.บ.อุตสาหการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

รหัส

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สกม.57.1-2 (ป.44)  ท.4 ชก.58.3-4 (ท.40)  ท.4

<------------------------------------2102 2109---------------------------------->

<-------------2102 2108------------->

<---------------------2102 2009--------------------->

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

ชื่อรายวิชา

จันทร

พฤหัสบดี

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

อังคาร

พุธ
<---------------------2102 2009--------------------->

ศุกร

รหัส รายวิชา

<---------กิจกรรม-------->

<----------------------2102 2109----------------------  ---2102 2109--------->

<------3100-0154------> <------2102 2007------>

<-------------2102 2002------------->

<---------------------2102 8501--------------------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายตะวัน  ขุนวิเศษ วุฒิ  คอบ.ครุศาสตรอุตสาหการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-3102 2108->

สม.58.5 (ท.20) สม.58.5 (ป.20) ท.2

สม.58.4 (ป.18) ท.2 ชก.57.3 (ป.15) Shop 2

สกม.57.1-2 (ป.44) Shop 1

สม.58.4 (ป.18) Shop 1

สกม.57.1-2 (ท.44) ท.2 สกม.57.3-4 (ท.43) ท.2 สกม.57.4 (ป.21) Shop 1

จํานวนชั่วโมงสอน 35 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เทคนิคการปรับฟตเครื่องมือกล สม.58.4 ท.2 3 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 สม.58.4 Shop 2 6

สม.58.5 ท.2 4 ซอมบํารุงเครื่องมือกล ชก.57.3 Shop 2 6

โครงการ สกม.57.1-2 Shop 1 4 แมพิมพพลาสติกสเบื้องตน ชก.57.1-2 ท.1 2

สกม.57.4 Shop 1 4 แมพิมพโลหะเบื้องตน ชก.56.3-4 ท.3 2

ระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม สกม.57.1-2 ท.2 2

สกม.57.3-4 ท.2 2

35

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

อังคาร

พฤหัสบดี

พุธ

ศุกร

<--------------3102 2108------------>

3101-2214

ชก.57.1-2 (ท.38)  ท.1

<---------------------3102-6001--------------------->

<------2102 2201------>

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

รหัส รายวิชา

2102 2201

ชก.56.3-4 (ท.30)  ท.3

<------3101-2214------> <------3101-2214------>

จันทร

รวม

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

 ------3102 2102------>

3102-6001

3102 2108

<--------------3102 2108------------>

<--------------------------------------2102 2104----------------------------------->

<------2102 2301------> <---------------------3102-6001--------------------->

ชื่อรายวิชารหัส

2102 2301

3102 2102

2102 2104

<---------กิจกรรม-------->
<---------------------3102 2102---------------------



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    วาที่ รต.รัตนวิทย ชัยเสนา    วุฒิ  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-2102 2108->

สม.58.1-2 (ท.42) ท.6 สม.58.1-2 (ป.42) ท.6 ชก.56.3-4(ท.30) ชก.56.3 (ป.16) Lapชุบ

<-2102 2001->

ชก.58.1-2(ท.36) ชก.58.1-2 (ป.36) ท.6 ชก.57.4 (ป.17) Shop 1

สม.58.3-4 (ท.38) ท.6 สม.58.3-4 (ป.38) ท.6 สกม.57.3-4 (ป.43) ท.6

สกม.57.1-2 (ป.44) ท.6 สม.58.5 (ท.20) สม.58.5 (ป.20) ท.6

<-2102 2108->

ชก.56.1-2(ท.36) ชก.56.1-2 (ป.36) ท.6 สกม.58.3 (ท.22) ท.6 สกม.58.3 (ป.20) ท.6

จํานวนชั่วโมงสอน 40 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม สม.58.1-2 ท.6 4 เขียนแบบเครื่องมือกล ชก.58.1-2 ท.6 4

สม.58.3-4 ท.6 4 ซอมบํารุงเครื่องมือกล ชก.57.4 Shop 1 6

สม.58.5 ท.6 4 ชุบเคลือบผิวโลหะ ชก.56.1-2 Lapชุบ 4

สกม.58.3 ท.6 4 ชก.56.3-4 ท.6 1

โลหะวิทยา สกม.57.1-2 ท.6 3 ชก.56.3 Lapชุบ 3

สกม.57.3-4 ท.6 3

40

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

รหัส

<---------กิจกรรม-------->

รหัส

<------------3100-0113------------->

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ชื่อรายวิชา

<-------------3100-0113-------------->

รายวิชา

ศุกร

<------3102 2006------>

จันทร

2102 2001

รวม

<------3102 2006------>

<------3102 2006------> <------3102 2006------> <-------------2102 2108------------->

<-------------2102 2001------------> <--------------------------------------2102 2104----------------------------------->

<------3102 2006------>

2102 2104

2102 2108

3100-0113

<------3102 2006------>

<------------2102 2108------------> <------3102 2006------> <------3102 2006------>

3102 2006



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    ครูA วุฒิ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

ชก.56.4 (ป.17) Shop 2 สม.58.2 (ป.21) ท.7

<-3102 2108->

สม.58.3-4(ท.38) สม.58.3 (ป.20) ท.7 ชย.58.2 (ป.26) Shop 1

สม.58.2 (ป.21) Shop 2

สม.58.3 (ป.20) Shop 2

ชก.56.3-4 (ท.30) ท.7 สม.58.3-4 (ท.38) ท.7 สม.58.4 (ป.18) ท.7 สม.58.3 (ป.20) ท.7

จํานวนชั่วโมงสอน 36 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 สม.58.2 Shop 2 6 เทคนิคการปรับฟตเครื่องมือกล สม.58.2 ท.7 3

สม.58.3 Shop 2 6 สม.58.3-4 ท.7 1

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สม.58.3-4 ท.7 2 สม.58.3 ท.7 3

สม.58.3 ท.7 2 งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชย.58.2 Shop 1 3

สม.58.4 ท.7 2 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี ชก.56.4 Shop 2 6

การบํารุงรักษา ชก.56.3-4 ท.7 2

36

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<--------------2100 1008-------------->

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

 ---3102 2102---------->
<---------กิจกรรม-------->

ศุกร

รหัส รายวิชา รหัส

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

<----------------------2102 2109----------------------

<----------------------3102 2102----------------------

<------3102 2002------>

3102 2102

3102 2002

 ---2102 2109----------> <---------------3102 2108------------->

<---------------3102 2108------------->

<--------------3102 2102-------------  --------------3102 2102--------------->

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

ชื่อรายวิชา

2100 1008

2102 2109

2111 2005

<------2111 2005------> <------3102 2002------> <------3102 2002------>

3102 2108



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    ครูสรศักดิ์ ผลมี วุฒิ  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูฝกสอนประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-2102 2011-> .

ชก.56.1-2(ท.36) ชก.56.1-2 (ป.36) Lapชุบ

ชก.57.1-2 (ท.38) ท.7 ชก.57.3-4 (ท.32) ท.7 ชก.56.3-4 (ป.30) Lapชุบ

ชก.57.1-2 (ป.38) Shop 5

ชก.56.1-2 (ป.36) ท.1 ชก.56.1-2 (ป.36) ท.1

จํานวนชั่วโมงสอน 22 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

อบชุบโลหะ ชก.56.1-2 Lapชุบ 4

ชก.56.3-4 Lapชุบ 4

วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม ชก.57.1-2 ท.7 2

ชก.57.3-4 ท.7 2

ซอมบํารุงเครื่องมือกล ชก.57.1-2 Shop 5 6

โครงการ ชก.56.1-2 ท.1 4

22

........................................หัวหนาสาขาวิชา ........................................รองฯ ฝายวิชาการ ........................................ผูอํานวยการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

2102 2011

รหัส ชื่อรายวิชา

2102 8501

<----------------------2102 2011------------------->

รวม

ศุกร

<------2102 8501------>

2111 2103

รหัส

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

<------2111 2103------> <------2111 2103------>

<----------------------------------------2102 2104------------------------------------->

<------2102 8501------>

2102 2104

<---------กิจกรรม-------->พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

พฤหัสบดี

<--------------2102 2011------------->

รายวิชา

อังคาร

พุธ

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ   ครูนฐพงษ  กลิ้งนาราง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูฝกสอนประจําสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-2102 2001->

ชก.58.3-4(ท.40) ชก.58.3-4 (ป.40) ท.8

สกม.57.1-2 (ท.44) ท.8

สกม.57.3-4 (ท.43) ท.8

<-2102 2105->

ชช.58.1 (ป.33) Shop 5 ชก.56.1-2(ท.36) ชก.56.1-2 (ป.36) Shop 3

จํานวนชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เขียนแบบเครื่องมือกล ชก.58.3-4 ท.8 4 การวางแผนและการควบคุมการผลิต สกม.57.1-2 ท.8 2

ลับคมเครื่องมือตัด ชก.56.1-2 Shop 3 4 สกม.57.3-4 ท.8 2

กรรมวิธีการผลิต ชก.58.1-2 ท.1 2

งานเครื่องมือกลเบื้องตน ชช.58.1 Shop 5 4
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(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

วุฒิ  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

<---------------------2100 1008-------------------->

<--------------2102 2001------------->

<------3100-0157------>

<------2102 2007------>

ชก.58.1-2(ท.36)  ท.1

<---------------2102 2105------------->

<---------กิจกรรม-------->

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

<------3100-0157------>

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2102 2001 3100-0157

2102 2105

2102 2007

รวม

(นายดํารง  สัพโส) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

2100 1008
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