
รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
20000-1101 2 2
20000-1201 1 2
20000-1501 2 2
20000-1603 1 2
20001-1002 2 2
20001-2001 2 3
20100-1002 2 2
20104-2002 2 4

ระดับช้ัน 20104-2004 2 4
กลุ่ม 20104-2005 3 7

ประเภทวิชา 20104-2101 2 2
สาขาวิชา 20000-2001 0 2
สาขางาน 21 34

1 2 3 4 5 6 7 8
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเอกชัย สนามกีฬา ครูปิยะโชติ 234 ครูสิทธิกร ห้องปฏิบัติการคอมฯ
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูเกศินี 125 ครูพีระพล/ครูสุริยัน 234 ครูพีระพล/ครูสุริยัน 235

รหัสวิชา 20104-2005 20104-2004
พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร วงจรไฟฟ้าฯ

ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร 235 ครูประเสริฐ       235 ครูพีระพล/ครูสุริยัน        235

รหัสวิชา 20104-2004
พฤหัสบดี ช่ือวิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า

ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร         235 ครูประเสริฐ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ ครูประเสริฐ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูประเสริฐ 234 ครูจุฑามาศ 124 ครูสิทธิกร 235

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
(นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)(นายประเสริฐ   จิตสุข)

20104-2101 20000-1501 20104-2004

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

1
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(นายสิทธิกร   ปัญญามา)

การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม

ภาษาไทยพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ช่างไฟฟ้าก าลัง

ปวช. 1

ช่ือวิชา

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

รวม

เคร่ืองวัดไฟฟ้า

กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ช่างไฟฟ้าก าลัง

20000-2001

20000 - 1603 20000 - 1201 20001-2001
พลศึกษา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

20000 - 1101 20001-1002 20104-2002
ภาษาไทยพ้ืนฐาน พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม เคร่ืองวัดไฟฟ้า

20100-1002
วัสดุช่างอุตสาหกรรม

20104-2005 20104-2005
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
2000-1202 2 2
2000-1302 2 3
2000-1401 2 2
2100-1001 2 4
2100-1009 2 4
2001-1006 1 1
2104-2007 3 5
2104-2008 3 5

ระดับช้ัน 2104-2111 2 4
กลุ่ม 2000-2007 0 2

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 19 32

1 2 3 4 5 6 7 8

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
รหัสวิชา 2001-1006

จันทร์ ช่ือวิชา กฏหมายแรงงาน
ครูผู้สอน/ห้อง ครูประเสริฐ/ครูสุริยัน 231 ครูพีระพล ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น ครูอัจฉราวรรณ   234

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูจุฑามาศ 124 ครูสิทธิกร 231 ครูจุฑามาศ
รหัสวิชา 2104-2008

พุธ ช่ือวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ครูผู้สอน/ห้อง ครูปิยะโชติ 234 ครูสิทธิกร 231 ครูสิทธิกร         231
รหัสวิชา

พฤหัสบดี ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล ครูพีระพล

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูปานเทพ

ช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

กฏหมายแรงงาน
เคร่ืองท าความเย็น
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น
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ปวช. 2
1
อุตสาหกรรม

งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง รวม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

           ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

2000-2007

2104-2111 2104-2007
งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองท าความเย็น

2000-1401 2104-2008 2000-1302
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม

2000-1202 2104-2008
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

232 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

ห้องเขียนแบบช่างเช่ือมโลหะ

2100-1009 2104-2007
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น เคร่ืองท าความเย็น

2100-1001



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
2104-2007 3 5
2100-1007 2 4

ระดับช้ัน
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 5 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง
รหัสวิชา

พุธ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูกัมปนาท ครูพีระพล

ช่ือวิชา
เคร่ืองท าความเย็น
งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
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2104-2007

เคร่ืองท าความเย็น
ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

ปวช. 2
(ทวิศึกษา) โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง รวม

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2100-1007
งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น

พ้ืนท่ีถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น

วัน

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

           ลงช่ือ.....................................................



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
2000-1607 1 1
2104-2010 2 4
2104-8001 4 4
2104-2114 2 4
2001-1002 2 2
2104-2115 2 2
2000-2005 0 2

ระดับช้ัน
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 13 19

1 2 3 4 5 6 7 8

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูพีระพล สถานประกอบการ ครูวัตพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ

รหัสวิชา 2104-8001
อังคาร ช่ือวิชา ฝึกงาน

ครูผู้สอน/ห้อง ครูประเสริฐ สถานประกอบการ ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูพีระพล สถานประกอบการ
รหัสวิชา 2104-2114

พุธ ช่ือวิชา เคร่ืองวัดอุตสาหกรรม ฯ

ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล สถานประกอบการ ครูวัตพล  สถานประกอบการ

รหัสวิชา 2104-8001
พฤหัสบดี ช่ือวิชา ฝึกงาน

ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล สถานประกอบการ ครูพีระพล สถานประกอบการ
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ ครูอัฉราวรรณ สถานประกอบการ

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

           ลงช่ือ.....................................................

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

           ลงช่ือ.....................................................

เพศวิถีศึกษา
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า
ฝึกงาน
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
การเป็นผู้ประกอบการ

(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
   ลงช่ือ.....................................................

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

เทคนิคการจัดการพลังงาน
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

2000-2005

2104-2010

รวม

ช่ือวิชา

ปวช. 3
1

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
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อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง

2001-1002
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า การเป็นผู้ประกอบการ

2104-2115

2104-8001
ฝึกงาน

2000-1607 
เพศวิถีศึกษา

2104-2010
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

2104-2114
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

2104-8001
ฝึกงาน

2104-8001
ฝึกงาน

เทคนิคการจัดการพลังงาน



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
2104-2006 2 4
2104-2114 2 4

ระดับช้ัน
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 4 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง
รหัสวิชา

พุธ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร 237 ครูประเสริฐ 233

ช่ือวิชา
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง รวม

ปวช. 3
(ทวิศึกษา) โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม
อุตสาหกรรม
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(นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

2104-2114
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

2104-2006
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข)



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
3000-1101 3 3
3000-1201 3 3
3000-1402 3 3
3104-2001 3 5
3104-2002 3 5
3104-2004 3 5
3104-2005 3 3
1104-1102 0 2

ระดับช้ัน 3000-2007 0 2
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 21 31

1 2 3 4 5 6 7 8

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 ครูประเสริฐ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา 3000-1201 3104-2004
อังคาร ช่ือวิชา การเขียนแบบไฟฟ้า

ครูผู้สอน/ห้อง ครูกชพร 123 ครูวัตพล           236 ครูวัตพล 236
รหัสวิชา 3104-2001 3104-2001

พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้า 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1
ครูผู้สอน/ห้อง ครูเสาวลักษณ์ 123 ครูประเสริฐ  ติดต้ัง ฯ ครูประเสริฐ  ติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเกศินี 125
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 ครูวัตพล 237

ช่ือวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
การติดต้ังไฟฟ้า 1
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า(ระยะส้ัน)
ปวส. 1  (สัปดาห์ท่ี 1-10) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จบ (ปวช.) 
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง รวม

วัน

กิจ
กร

รม
 ห

น้า
เส

าธ
ง  

เว
ลา

   
07

.45
  น

.

3104-2004

พัก
รับ
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าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

3000-1402

3104-2001
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การติดต้ังไฟฟ้า 1

3104-2002
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม การออกแบบระบบไฟฟ้า

3000-2007
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

3000-1101 1104-1102
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า(ระยะส้ัน)

ปวส.1 ชฟ.(จบ ปวช.) ครูสุริยัน                     231

3104-2002 3104-2005
การออกแบบระบบไฟฟ้า การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ   ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
3000-1101 3 3
3000-1201 3 3
3000-1402 3 3
3104-2001 3 5
3104-2002 3 5
3104-2004 3 5
3104-2005 3 3
3000-2007 0 2

ระดับช้ัน
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 21 29

1 2 3 4 5 6 7 8

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 ครูประเสริฐ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา 3000-1201 3104-2004
อังคาร ช่ือวิชา การเขียนแบบไฟฟ้า

ครูผู้สอน/ห้อง ครูกชพร 123 ครูวัตพล           236 ครูวัตพล 236
รหัสวิชา 3104-2001 3104-2001

พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้า 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1
ครูผู้สอน/ห้อง ครูเสาวลักษณ์ 123 ครูประเสริฐ  ติดต้ัง ฯ ครูประเสริฐ  ติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเกศินี 125
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 ครูวัตพล 237

3104-2001
การติดต้ังไฟฟ้า 1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม
3104-2002

การออกแบบระบบไฟฟ้า

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
3000-1402 3000-2007

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

3104-2005
การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

ช่ือวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1101
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ

การติดต้ังไฟฟ้า 1
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วัน
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ปวส. 1  (สัปดาห์ท่ี 11-18)
จบ (ปวช.) 

3104-2002

อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง รวม

3104-2004
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การออกแบบระบบไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
3000-1101 3 3
3000-1201 3 3
3000-1402 3 3
3104-2001 3 5
3104-2002 3 5
3104-2004 3 5
3104-2005 3 3
3000-2007 0 2

ระดับช้ัน 3104-0002 3 5
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 24 34

1 2 3 4 5 6 7 8

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 ครูประเสริฐ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา 3000-1201 3104-0002 3104-2004
อังคาร ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ การเขียนแบบไฟฟ้า

ครูผู้สอน/ห้อง ครูกชพร 123 ครูวัตพล           236 ครูวัตพล           236 ครูวัตพล 236
รหัสวิชา 3104-2001 3104-2001

พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้า 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1
ครูผู้สอน/ห้อง ครูเสาวลักษณ์ 123 ครูประเสริฐ      233 ครูประเสริฐ      233

รหัสวิชา 3104-0002 3104-0002
พฤหัสบดี ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเกศินี 125 ครูวัตพล           236 ครูวัตพล 236
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล 236 235 ครูวัตพล 236

3104-2001
การติดต้ังไฟฟ้า 1

3104-2002
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม การออกแบบระบบไฟฟ้า

3000-1402 3000-2007

ช่ือวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
การติดต้ังไฟฟ้า 1
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปวส. 1 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า
จบ (ม.6) 
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง รวม

วัน

กิจ
กร

รม
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น้า
เส

าธ
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เว
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3104-2004
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งวั

น

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3000-1101
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ

3104-2002

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

3104-2005
การส่งและการจ่ายไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้า

(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
3000-1603 3 3
3001-1001 3 3
3104-1002 3 5
3104-1004 3 5
3104-5201 3 *
3104-5202 3 *
3104-8001 4 *
3000*2001 0 2

ระดับช้ัน
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 22 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 1700
รหัสวิชา 3104-5202 3104-1004

จันทร์ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2
ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล สถานประกอบการ ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูวัตพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ

รหัสวิชา 3104-5201
อังคาร ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 1

ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล สถานประกอบการ ครูประเสริฐ สถานประกอบการ ครูประเสริฐ สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ 

รหัสวิชา 3104-5202 3000-1603 3104-5201 3104-5201
พุธ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2 งานไฟฟ้าก าลัง 1 งานไฟฟ้าก าลัง 1

ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ ครูเอกชัย สถานประกอบการ ครูพีระพล ครูวัตพล สถานประกอบการ 

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเสาวลักษณ์ สถานประกอบการ ครูพีระพล สถานประกอบการ
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

เคร่ืองวัดไฟฟ้า

(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข)

3104-5202

3104-5201

วัน
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น้า
เส

าธ
ง  

เว
ลา

   
07

.45
  น

.

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก
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น
3104-8001

ฝึกงาน

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3104-5201
งานไฟฟ้าก าลัง 1

3104-8001
ฝึกงาน

ปวส. 2
จบ (ปวช.)
อุตสาหกรรม

3104-1002

ไฟฟ้า
ไฟฟ้าก าลัง รวม

เคร่ืองวัดไฟฟ้า
3104-1004

งานไฟฟ้าก าลัง 2

งานไฟฟ้าก าลัง 1การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000*2001

กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดให้

3001-1001

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

งานไฟฟ้าก าลัง 1
งานไฟฟ้าก าลัง 2

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝึกงาน
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดให้

3104-1002

ช่ือวิชา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
เคร่ืองวัดไฟฟ้า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมง
3000-1603 3 3
3001-1001 3 3
3104-1002 3 5
3104-1004 3 5
3104-5201 3 *
3104-5202 3 *
3104-8001 4 *
3000*2001 0 2

ระดับช้ัน 3104-0001 2 5
กลุ่ม

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน 24 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 1700
รหัสวิชา 3104-5202 3104-1004

จันทร์ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2
ครูผู้สอน/ห้อง ครูพีระพล สถานประกอบการ ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูวัตพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ

รหัสวิชา 3104-5201
อังคาร ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 1

ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล สถานประกอบการ ครูประเสริฐ สถานประกอบการ ครูประเสริฐ สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ 

รหัสวิชา 3104-5202 3000-1603 3104-5201 3104-5201
พุธ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2 งานไฟฟ้าก าลัง 1 งานไฟฟ้าก าลัง 1

ครูผู้สอน/ห้อง ครูวัตพล/ครูสุริยัน สถานประกอบการ ครูเอกชัย สถานประกอบการ ครูพีระพล ครูวัตพล สถานประกอบการ 

รหัสวิชา 3104-0001
พฤหัสบดี ช่ือวิชา การเขียนแบบ ฯ

ครูผู้สอน/ห้อง ครูเสาวลักษณ์ สถานประกอบการ ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูพีระพล สถานประกอบการ
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ครูผู้สอน/ห้อง ครูสิทธิกร สถานประกอบการ ครูวัตพล สถานประกอบการ

3104-8001 3104-5202
ฝึกงาน งานไฟฟ้าก าลัง 2

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3104-0001
งานไฟฟ้าก าลัง 1 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

3104-1004 3104-1002 3104-1002

ช่ือวิชา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
เคร่ืองวัดไฟฟ้า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
งานไฟฟ้าก าลัง 1
งานไฟฟ้าก าลัง 2

ตารางเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝึกงาน
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดให้
ปวส. 2 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า(ม.6)
จบ (ม.6)
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
ไฟฟ้าก าลัง รวม

วัน

กิจ
กร

รม
 ห

น้า
เส

าธ
ง  

เว
ลา

   
07

.45
  น

.

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

3104-5201
งานไฟฟ้าก าลัง 1

3000*2001
กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดให้

3104-0001
การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

3104-5201

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

   ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร   ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
20001-2001 3 3
20100-1002 2 2
20104-2004 4 4
2104-2008 5 5
2104-2010 2 2

ครูผู้สอน 3000-2007 2 2
ต าแหน่ง 3104-8001 2 2
วุฒิการศึกษา 3104-0001 2 2
แผนกวิชา 2
หน้าท่ีพิเศษ

22 18 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.3 สถานประกอบการ ปวส2.(ม.6) สถานประกอบการ ชฟ.1
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ชฟ.2 231

รหัสวิชา 2104-2008 ชุมชนการเรียนรู้
พุธ ช่ือวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ชฟ.1 235 ชฟ.2 231 ชฟ.2           231
รหัสวิชา 20104-2004 ชุมชนการเรียนรู้

พฤหัสบดี ช่ือวิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ชฟ.1

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ชฟ.1 235

                        (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

วัน

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

หัวหน้าแผนกวิชา                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................           ลงช่ือ.....................................................

2104-2008

ครู คศ.1 ฝึกงาน

(นายสิทธิกร  ปัญญามา)

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

รวม

(นายประเสริฐ   จิตสุข)

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

ครูสิทธิกร  ปัญญามา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

ช่ือวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองงานอาชีพ
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
เคร่ืองวัดไฟฟ้า

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. ……16.…… ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ...........6............  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน........22........ช่ัวโมง

2104-2010 3104-0001 20001-2001
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

ห้องปฏิบัติการคอมฯ

20104-2004
เคร่ืองวัดไฟฟ้า

3104-8001
ฝึกงาน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

20100-1002 2104-2008 3000-2007
วัสดุช่างอุตสาหกรรม



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
20104-2005 3 7
20104-2101 2 2
2104-2111 2 4
2000-2007 0 2
2104-2115 2 2

ครูผู้สอน 3104-2001 3 5
ต าแหน่ง 3104-1002 3 2
วุฒิการศึกษา 2104-2006 2 4
แผนกวิชา 2
หน้าท่ีพิเศษ

17 24 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.2 231 ปวส.1 ชฟ.   
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ชฟ.3 สถานประกอบการ ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ

รหัสวิชา 20104-2005 3104-2001 3104-2001 ชุมชนการเรียนรู้
พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร การติดต้ังไฟฟ้า 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1 ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ชฟ.1           235 ปวส.1 ชฟ.   233 ปวส.1 ชฟ.   233
รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้

พฤหัสบดี ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ชฟ.1 ชฟ.1

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.1 234 233

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ช่างไฟฟ้าก าลัง

วัน

ช่ือวิชา
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร
กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เทคนิคการจัดการพลังงาน

นายประเสริฐ   จิตสุข การติดต้ังไฟฟ้า 1
พนักงานราชการ เคร่ืองวัดไฟฟ้า

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คอบ.)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

รวม
สัปดาห์ท่ี 11-18  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. ……21.…… ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ...........7............  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน........28........ช่ัวโมง

                 (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

(นายประเสริฐ   จิตสุข)

20104-2005
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

2104-2111

หัวหน้าแผนกวิชา                     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
(นายสิทธิกร  ปัญญามา)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

ลงช่ือ........................................................                ลงช่ือ .....................................................            ลงช่ือ.....................................................

20104-2005
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

2104-2115
เทคนิคการจัดการพลังงาน

3104-2001
การติดต้ังไฟฟ้า 1

ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ
3104-1002

เคร่ืองวัดไฟฟ้า

2104-2006
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

ทวิศึกษา ม.6 โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม

20104-2101
กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า

2000-2007

ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
20104-2005 3 7
20104-2101 2 2
2000-2007 0 2
2104-2115 2 2
3104-2001 3 5

ครูผู้สอน 3104-1002 3 2
ต าแหน่ง 2104-2006 2 4
วุฒิการศึกษา 2
แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ

15 20 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ปวส.1 ชฟ.   
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ชฟ.3 สถานประกอบการ ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ

รหัสวิชา 20104-2005 3104-2001 3104-2001 ชุมชนการเรียนรู้
พุธ ช่ือวิชา การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร การติดต้ังไฟฟ้า 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1 ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ชฟ.1           235 ปวส.1 ชฟ.   233 ปวส.1 ชฟ.   233
รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้

พฤหัสบดี ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ชฟ.1 ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ ชฟ.1 ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.1 234 233

หัวหน้าแผนกวิชา              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ทวิศึกษา ม.6 โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข)                  (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

20104-2101 2104-2006
กฏและมาตรฐาน เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

3104-1002
เทคนิคการจัดการพลังงาน เคร่ืองวัดไฟฟ้า

2000-2007
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

20104-2005 20104-2005

รวม
สัปดาห์ท่ี 1-10  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. ……17.…… ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ...........7............  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน........24........ช่ัวโมง

วัน

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

3104-2001
การติดต้ังไฟฟ้า 1

ห้องปฏิบัติการติดต้ัง ฯ
2104-2115

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คอบ.) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
นายประเสริฐ   จิตสุข
พนักงานราชการ

การติดต้ังไฟฟ้า 1
เคร่ืองวัดไฟฟ้า
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

ช่ือวิชา
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร
กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เทคนิคการจัดการพลังงาน



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
20001-1002 2 2
20104-2002 2 4
20000-2001 0 2
2104-2007 3 10
2104-8001 4 2

ครูผู้สอน 2001-1002 2 2
ต าแหน่ง 3104-5201 3 2
วุฒิการศึกษา 2104-2114 2 4
แผนกวิชา 2100-1009 2 4
หน้าท่ีพิเศษ 2

20 28 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ชฟ.3 สถานประกอบการ ชฟ.2 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.1 234 ชฟ.1 235
รหัสวิชา 20104-2002 ชุมชนการเรียนรู้

พุธ ช่ือวิชา วงจรไฟฟ้าฯ ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ชฟ.3 สถานประกอบการ ชฟ.1          235

รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้
พฤหัสบดี ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ชฟ.2 ชฟ.2
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ห้อง 237

หัวหน้าแผนกวิชา              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข)                           (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

รวม
สัปดาห์ท่ี 11-18  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. ……30…… ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ...........2............  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน........32........ช่ัวโมง

20104-2002
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2104-2007
เคร่ืองท าความเย็น

2104-8001

พนักงานราชการ งานไฟฟ้าก าลัง 1

วัน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.) เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
ช่างไฟฟ้าก าลัง งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น
หัวหน้างานโครงการพิเศษ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เคร่ืองท าความเย็น
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 ฝึกงาน

นายพีระพล  พลอยศรี การเป็นผู้ประกอบการ

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

20000 - 2001

ช่ือวิชา
พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

เคร่ืองท าความเย็น
ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

2104-2114
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

ทวิศึกษา ม.6 แม่แจ่ม
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น

2104-2007
เคร่ืองท าความเย็น

ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

20001-1002

ฝึกงาน

2100-1009
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น

232

ทวิศึกษา ม.6 แม่แจ่ม

2001-1002
การเป็นผู้ประกอบการ

3104-5201
งานไฟฟ้าก าลัง 1

2104-2007



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2001-1002 2 2
2100-1009 2 4
2104-2007 3 10
2104-2114 2 4
3104-5201 3 2

ครูผู้สอน 20000-2001 0 2
ต าแหน่ง 2
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ

12 20 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ชฟ.3 สถานประกอบการ ชฟ.2 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง

รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้
พุธ ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง
รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้

พฤหัสบดี ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ครูพีระพล ชฟ.2

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง 237ทวิศึกษา ม.6 แม่แจ่ม ทวิศึกษา ม.6 แม่แจ่ม ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น

หัวหน้าแผนกวิชา              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร  ปัญญามา)

การเป็นผู้ประกอบการ เคร่ืองท าความเย็น

2100-1009

                             (นายประเสริฐ   จิตสุข)                       (นายวิเชษ   ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเย็น
2104-2114 2104-2007

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น เคร่ืองท าความเย็น

วัน

3104-5201 2001-1002

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

2104-2007
งานไฟฟ้าก าลัง 1

20000 - 2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

2104-2007
เคร่ืองท าความเย็น

ช่างไฟฟ้าก าลัง
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

รวม
สัปดาห์ท่ี 1-10  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. ……22.…… ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ...........2............  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน........24........ช่ัวโมง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ช่ือวิชา

เคร่ืองท าความเย็น
ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.)

การเป็นผู้ประกอบการ

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น
232

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
งานไฟฟ้าก าลัง 1ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

นายพีระพล  พลอยศรี
พนักงานราชการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2104-2114 2 2
3104-2002 3 5
3104-2004 3 5
3104-2005 3 3
3104-0002 3 5

ครูผู้สอน 3104-1004 3 2
ต าแหน่ง 3104-5202 3 2
วุฒิการศึกษา 2100-1006 2 4

แผนกวิชา 2
หน้าท่ีพิเศษ 22 22 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา 3104-5202

จันทร์ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2
ห้อง ปวส.1 ชฟ. 236 ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ชฟ.3 สถานประกอบการ

รหัสวิชา 3104-0002 3104-2004
อังคาร ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ การเขียนแบบไฟฟ้า

ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ปวส.1 ชฟ. ม.6  236 ปวส.1 ชฟ.   236 ปวส.1 ชฟ 236
รหัสวิชา 3104-5202 2100-1006 ชุมชนการเรียนรู้

พุธ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2 งานไฟฟ้า ฯ ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ชย.2/2 237 ชย.2/2        237

รหัสวิชา 3104-0002 3104-0002 ชุมชนการเรียนรู้
พฤหัสบดี ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ปวส.1 ชฟ. ม.6  236 ปวส.1 ชฟ.ม.6 236
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ห้อง ปวส.1 ชฟ. 236 ปวส.1 ชฟ.  236

ช่ือวิชา
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
การออกแบบระบบไฟฟ้า

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า
นายวัตพล  ทะวงค์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง งานไฟฟ้าก าลัง 2
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
- รวม

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

 ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …6... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. .....20.....  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....26.....ช่ัวโมงสัปดาห์ท่ี 11-18

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................

วัน

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

           ลงช่ือ.....................................................

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ  ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

3104-2004
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-2002
การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2002
การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2005
การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

2104-2114
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

3104-1004
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

2100-1006
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
3104-2002 3 5
3104-2004 3 5
3104-2005 3 3
3104-0002 3 5
3104-1004 3 2

ครูผู้สอน 2100-1006 2 4
ต าแหน่ง 2
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 17 22 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ห้อง ปวส.1 ชฟ. 236

รหัสวิชา 3104-0002 3104-2004
อังคาร ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ การเขียนแบบไฟฟ้า

ห้อง ปวส.2 ชฟ. สถานประกอบการ ปวส.1 ชฟ. ม.6  236 ปวส.1 ชฟ.   236 ปวส.1 ชฟ 236
รหัสวิชา 2100-1006 ชุมชนการเรียนรู้

พุธ ช่ือวิชา งานไฟฟ้า ฯ ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ชย.2/2 237 ชย.2/2        237

รหัสวิชา 3104-0002 3104-0002 ชุมชนการเรียนรู้
พฤหัสบดี ช่ือวิชา เคร่ืองมือวัด ฯ ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง ปวส.1 ชฟ. ม.6  236 ปวส.1 ชฟ.ม.6 236
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ห้อง ปวส.1 ชฟ. 236 ปวส.1 ชฟ.  236

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

การออกแบบระบบไฟฟ้า การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ   ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

สัปดาห์ท่ี 1-10  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …4... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. .....20.....  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....24.....ช่ัวโมง

เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

3104-2002 3104-2005

2100-1006
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

วัน

3104-2004

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-1004 3104-2002
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
นายวัตพล  ทะวงค์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น
ครูอัตราจ้าง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ช่ือวิชา
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2100-1006 2 4
20001-1002 2 2
20104-2002 2 4
2104-2111 2 4
2104-2114 2 2

ครูผู้สอน 2104-8001 4 2
ต าแหน่ง 3104-5202 3 * 2
วุฒิการศึกษา 2000-2005 0 2

แผนกวิชา 1104-1102 2
หน้าท่ีพิเศษ 2

20 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา 3104-5202

จันทร์ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2
ห้อง ชฟ.2 231 ปวส.2 สถานประกอบการ ชฟ.3 สถานประกอบการ

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ห้อง ชฟ.1 234 ชฟ.1 235
รหัสวิชา 3104-5202 20104-2002 ชุมชนการเรียนรู้

พุธ ช่ือวิชา งานไฟฟ้าก าลัง 2 วงจรไฟฟ้าฯ ทางวิชาชีพ(PLC)
ห้อง ปวส.2 สถานประกอบการ ชฟ.1          235

รหัสวิชา ชุมชนการเรียนรู้
พฤหัสบดี ช่ือวิชา ทางวิชาชีพ(PLC)

ห้อง
รหัสวิชา 2100-1006

ศุกร์ ช่ือวิชา งานไฟฟ้า ฯ
ห้อง ชฟ.3 สถานประกอบการ ชย.2/1        237 ชย.2/1 237

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

สัปดาห์ท่ี 1- 10  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …22... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ....2......  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....24.....ช่ัวโมง

วัน

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

2100-1006
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

2000-2005
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

2104-8001
ฝึกงาน

1104-1102

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าก าลัง

-

20104-2002

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง

2104-2111

รวม

งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า(ระยะส้ัน)
ปวส.1 ชฟ.(จบ ปวช.)               231

ช่ือวิชา

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

20001-1002
พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ฝึกงาน

2104-2114
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า(ระยะส้ัน)
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
งานไฟฟ้าก าลัง 2

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น วงจรไฟฟ้ากระแสตรง



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2104-2010 2 4

ครูผู้สอน
ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00
รหัสวิชา

จันทร์ ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
อังคาร ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

พุธ ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
พฤหัสบดี ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

ศุกร์ ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

ช่ือวิชา

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

 ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …72... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ..........  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....72.....ช่ัวโมง

วัน

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2010

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2010
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2010

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2010
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2010

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ลงช่ือ........................................................            ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2010

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2010
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

วันท่ี22 กรกฏาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562

2104-2010
การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2010

(นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข)

2104-2010

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2104-2114 2 4

ครูผู้สอน
ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
พุธ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

พฤหัสบดี ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง

ช่ือวิชา

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)

2104-2114

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …72... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ..........  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....72.....ช่ัวโมง

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

ลงช่ือ........................................................

วัน

2104-2114

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

2104-2114

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

2104-2114

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น
2104-2114 2104-2114

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองต้น

2104-2114 2104-2114

2104-2114

           ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................
(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2114

หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2001-1002 2 2
2104-2115 2 2

ครูผู้สอน
ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
พุธ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

พฤหัสบดี ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

ช่ือวิชา

เทคนิคการจัดการพลังงาน
การเป็นผู้ประกอบการ

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …72... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ..........  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....72.....ช่ัวโมง

วัน

2001-1002

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

2104-2115
การเป็นผู้ประกอบการ เทคนิคการจัดการพลังงาน

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2001-1002 2104-2115

การเป็นผู้ประกอบการ เทคนิคการจัดการพลังงาน
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2001-1002 2104-2115
การเป็นผู้ประกอบการ เทคนิคการจัดการพลังงาน

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2001-1002 2104-2115

การเป็นผู้ประกอบการ เทคนิคการจัดการพลังงาน
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2001-1002 2104-2115
การเป็นผู้ประกอบการ เทคนิคการจัดการพลังงาน

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ลงช่ือ........................................................
           ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน
2104-2109 2 4

ครูผู้สอน
ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
พุธ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

พฤหัสบดี ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

ช่ือวิชา
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2562  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …72... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ..........  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....72.....ช่ัวโมง

วัน

2104-2109

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

2104-2109
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2109 2104-2109

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2109 2104-2109
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2109 2104-2109

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2109 2104-2109
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ลงช่ือ........................................................
           ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ



รหัสวิชา หน่วยกิต ช่ัวโมงสอนปกติ ช่ัวโมงนิเทศ ไม่นับช่ัวโมงสอน

2104-2107 ดิจิตอลเบ้ืองต้น 2 4

ครูผู้สอน
ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา
หน้าท่ีพิเศษ 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.20 - 09.20 09.20 - 10.20 10.20 - 11.20 11.20 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00

รหัสวิชา
จันทร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

อังคาร ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
พุธ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า
รหัสวิชา

พฤหัสบดี ช่ือวิชา
ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

รหัสวิชา
ศุกร์ ช่ือวิชา

ห้อง ห้องช่างไฟฟ้า ห้องช่างไฟฟ้า

ช่ือวิชา

ตารางสอน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562

ครูสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ครูอัตราจ้าง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)
ช่างไฟฟ้าก าลัง
- รวม

วันท่ี 12 กันยายน 2562 ถึง 24 กันยายน 2562  ช่ัวโมงสอนปกติ  ระดับปวช. …72... ช่ัวโมง    ระดับ ปวส. ..........  ช่ัวโมง    รวมท้ังส้ิน.....72.....ช่ัวโมง

วัน

2104-2107

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

2104-2107
ดิจิตอลเบ้ืองต้น ดิจิตอลเบ้ืองต้น

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2107 2104-2107

ดิจิตอลเบ้ืองต้น ดิจิตอลเบ้ืองต้น
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2107 2104-2107
ดิจิตอลเบ้ืองต้น ดิจิตอลเบ้ืองต้น

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
2104-2107 2104-2107

ดิจิตอลเบ้ืองต้น ดิจิตอลเบ้ืองต้น
ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2104-2107 2104-2107
ดิจิตอลเบ้ืองต้น ดิจิตอลเบ้ืองต้น

ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6 ทวิศึกษาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ลงช่ือ........................................................
           ลงช่ือ.....................................................            ลงช่ือ.....................................................

(นายสิทธิกร  ปัญญามา) (นายประเสริฐ   จิตสุข) (นายวิเชษ          ฤทธ์ิสืบเช้ือ)
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ


