
ท ป น ช ท ป น ช
1 3 2 24
0 2 0 2
2 3 3 5

ภาคเรียน 2/2565 1
ผูสอน 4
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชา
หนาที่พิเศษ

สัปดาหที 1-9 3 8 5 36

07.30-08.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

3 4 5 9 10 11

20140-2111
342

ชฟ.3/5
20104-2111 20104-2111

342 342
ชฟ.3/3 ชฟ.3/5

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รวม รวมใน :        รวมนอก:

08.00-09.00 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 19.00-20.00

วันพุธ

วันอังคาร

30104-2209
342

ชฟ.5/7

30104-2209
342

ชฟ.5/7

20104-2111

Home กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)
นายเกียรติชัย สาริยะ PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

รหัสวิชา ชือรายวิชา รหัสวิชา ชือรายวิชา
20104-2111 ดิจิทัลเบื้องตน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 30104-2209 ดิจิทัลประยุกต

12

วันจันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

1 2 6 7 8

342
ชฟ.3/3

หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ผูอํานวยการ

หัวหนาสาขาวิชาไฟฟา

วันศุกร

วันพฤหัส

    (นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

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

20104-2111
342

ชฟ.3/3

(นายเอกราช  เจริญสวัสดิ)์

Home Room

ชฟ.4/1,ชฟ.4/2

20104-2111
342

ชฟ.3/5

20104-2111
342

ชฟ.3/1

20104-2111
342

ชฟ.3/5

30000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

ชฟ.4/1,ชฟ.4/2
PLC

20104-2111
342

ชฟ.3/1

20104-2111
342

ชฟ.3/1
PLC



ท ป น ช ท ป น ช
1 3 2 24
0 2 0 2
2 3 3 5

ภาคเรียน 2/2565 1
ผูสอน 4
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชา
หนาที่พิเศษ

สัปดาหที 10-18 3 8 5 36

07.30-08.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

3 4 5 9 10 11

20104-2111
342

ชฟ.3/4

20104-2111

หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการ

    (นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ)์ (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

PLC

20104-2111
342

ชฟ.3/2
20104-2111

342

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

ชฟ.4/1,ชฟ.4/2
342

ชฟ.3/2
วันศุกร

Home Room
ชฟ.3/6

342
ชฟ.3/6

วันพฤหัส
20104-2111

342
20104-2111

342
ชฟ.3/4

ชฟ.3/6
วันอังคาร

20104-2111
342

ชฟ.4/1,ชฟ.4/2
PLCวันพุธ

30000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

ชฟ.3/4

12

วันจันทร
20104-2111

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

1 2 6 7 8

342

ชฟ.3/2

20104-2111

342
ชฟ.5/7

รวม รวมใน :        รวมนอก:

08.00-09.00 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 19.00-20.00

แผนกวิชาไฟฟากําลัง
หัวหนาสาขาวิชาไฟฟา

นายเกียรติชัย สาริยะ PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสวิชา ชือรายวิชา รหัสวิชา ชือรายวิชา
20104-2111 ดิจิทัลเบื้องตน

30104-2209

30104-2209
342

ชฟ.5/7

30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 30104-2209 ดิจิทัลประยุกต

Home กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 2020

20104-2109 เครื่องปรับอากาศ 13361

30104-2208 ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 13332

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 4ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายประจวบ  นากรผูสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเทา

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 3 11 6 33

หัวหนางานอาคารสถานที่



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟา 8332

30104-1003 วงจรไฟฟา 2 16332

30104-2005 การสงและจายไฟฟา 3303

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายขวัญชัย  สงวนพงษผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 7 6 9 29

หัวหนางานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 2020

30104-2003 เครื่องกลไฟฟา 1 8332

30104-2102 เครื่องกลไฟฟา 2 16332

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 4ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายศุภชัย  ถึงเจริญผูสอน
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 4 8 6 31

หัวหนางานทะเบียน,
ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 8332

30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุมไฟฟา 24332

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายเกียรติชาย  เกตุแกวผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 4 8 6 37

ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษ
ฐ



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 2020

20104-2105 หมอแปลงไฟฟา 14231

30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟา 8332

30104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2 8332

30104-2202 การประมาณการระบบไฟฟา 3303

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายมนัสวี  นาเสงี่ยมผูสอน
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 8 11 11 38

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,
ผูชวยหัวหนางานลูกเสือ - เนตรนารี



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา 28231

20104-2110 งานซอมเครื่องใชไฟฟา 4231

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายอรุพงษ  เฮียงหลาผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 2 8 4 37

ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่,
ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20104-2009 การควบคุมมอเตอรไฟฟา 19361

30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 2020

30104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 8332

30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 5332

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายทักษิณ  พวงพีผูสอน
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 5 14 9 37



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20104-2003 วงจรไฟฟากระแสสลับ 11231

30104-1002 วงจรไฟฟา 1 8332

30104-1003 วงจรไฟฟา 2 5332

30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟา 8332

30104-2005 การสงและจายไฟฟา 3303

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายณัฐวุฒิ  ทราบรัมยผูสอน
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 10 12 14 37

ผุชวยหัวหนางานทะเบียน,
ที่ปรึกษาชมรมรมวิชาชีพแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 2020

20104-2003 วงจรไฟฟากระแสสลับ 10231

20104-2108 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 21231

20104-8001 ฝกงาน 2440

30104-8001 ฝกงาน 2440

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายพีรณัฐ  วิริยานันตะผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 2 16 12 40

ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 4231

20104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร 6361

20104-2104 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 14231

20104-2110 งานซอมเครื่องใชไฟฟา 7231

20104-8501 โครงงาน 4404

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายชัชวุฒิ  นราศรีผูสอน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 8 17 13 40

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง,
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20104-2008 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 26361

20104-2104 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 7231

30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นางสาวปาณิสรา  ตั้งมั่นสกุลผูสอน
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 2 11 5 38

ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,
ผูชวยหัวหนางานทะเบียน,
ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง



ท ป น ช ท ป น ช
0 2 0 2
1 3 2 24
1 3 2 4

ภาคเรียน 2/2565 2 3 3 8
ผูสอน 1
วุฒิการศึกษา 2
แผนกวิชา
หนาที่พิเศษ

สัปดาหที 1-9 4 11 7 41

07.30-08.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

3 4 5 9 10 11

20104-2118
346

ชฟ.3/6

ชฟ.3/4

20104-2118
346

ชฟ.3/2

30100-0003
346

ชบ.4/2

20104-2118
346

ชฟ.3/6

19.00-20.00

20104-2118
346

ชฟ.3/2

หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

วันพุธ

วันอังคาร

12

วันจันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

1

20000-2002
สนามลูกเสือเนตรนารี 2

ชฟ.1/1,ชฟ.1/2

30104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
นางสาวณัฐกานต โลหิตะ Home กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)

แผนกวิชาไฟฟากําลัง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

รหัสวิชา ชือรายวิชา รหัสวิชา ชือรายวิชา
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

20104-2118 หุนยนตเบืองตน

(นายเอกราช  เจริญสวัสดิ)์

Home Room

08.00-09.00 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

2 6 7 8

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

20104-2101

ชฟ.1/1,ชฟ.1/2

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รวม รวมใน :        รวมนอก:

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ผูอํานวยการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

วันศุกร

วันพฤหัส

    (นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

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

20104-2118
346

ชฟ.3/4

20104-2101
346

ชฟ.4/5

20104-2118
346

ชฟ.3/4

PLC

30104-2101
346

ชฟ.4/5,ชฟ.4/6

20104-2118
346

ชฟ.3/2

20104-2118
346

ชฟ.3/6

346
ชฟ.4/6

20104-2118
346



ท ป น ช ท ป น ช
0 2 0 2
1 3 2 24
1 3 2 4

ภาคเรียน 2/2565 2 3 3 8
ผูสอน 1
วุฒิการศึกษา 2
แผนกวิชา
หนาที่พิเศษ

สัปดาหที 10-18 4 11 7 41

07.30-08.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

3 4 5 9 10 11

20104-2118
346

ชฟ.3/5
20104-2118

346
ชฟ.3/5

หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

วันพฤหัส
30100-0003

20104-2118
346

ชฟ.3/5

30104-2101
346

ชฟ.4/5,ชฟ.4/6

ชฟ.3/1

20104-2118
346

ชฟ.3/3
20104-2118

346
ชฟ.3/1

20104-2118

ผูอํานวยการ

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

    (นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ)์ (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ชฟ.1/1,ชฟ.1/2
346

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

วันศุกร
Home Room

PLC

346
ชบ.4/2

ชฟ.4/6 ชฟ.1/1,ชฟ.1/2

20000-2002
346

วันอังคาร
ชฟ.3/5

20104-2118
346

ชฟ.3/1

สนามลูกเสือเนตรนารี 2วันพุธ
20104-2101

ชฟ.4/5

12

วันจันทร
20104-2101

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

1 2 6 7 8

346

รวม รวมใน :        รวมนอก:

08.00-09.00 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 19.00-20.00

แผนกวิชาไฟฟากําลัง
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

นางสาวณัฐกานต โลหิตะ Home กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
30104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง

รหัสวิชา ชือรายวิชา รหัสวิชา ชือรายวิชา
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

20104-2118

20104-2118 หุนยนตเบืองตน

346
20104-2118

346
ชฟ.3/3



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 2020

20100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 21231

30100-0104 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 4322

30104-8001 ฝกงาน 5440

30104-8501 โครงงาน 4404

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายสมบัติ  จันเพ็งผูสอน
วุฒิการศึกษา

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 7 11 13 39



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

20104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร 13361

20104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 21231

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นางสาวกัลยารัตน  พนัสอัมพรผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 2 11 5 39



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 2020

20104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร 7361

20104-2106 การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร 13361

20104-2110 งานซอมเครื่องใชไฟฟา 7231

20104-8501 โครงงาน 4404

20110-2107 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 4231

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นายธนาสิน  จูสุขผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 8 20 14 40



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 2020

20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3231

20104-2109 เครื่องปรับอากาศ 7361

20104-2120 คณิตศาสตรไฟฟา 6202

20104-8501 โครงงาน 4404

20110-2107 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 3231

30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา 7231

30104-8501 โครงงาน 4404

Home Room กิจกรรมโฮมรูม (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) 1

PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2

ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2/2565

นางสาวธัญญานุช  ดีปนตาผูสอน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชา แผนกวิชาไฟฟากําลัง

น. ช.ป. ป. น. ช.

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

หัวหนาแผนกวิชา

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

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

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

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

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

ผูอํานวยการ

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

หนาที่พิเศษ

(รวมใน: 0) (รวมนอก: 0)

(นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร) (นางสาวปาริฉัตร  สุขเจริญ) (นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์) (นางอรทัย  โยธินรุงเรือง  สุดสงวน)

ท. ท.

รวม 14 17 19 39ที่ปรึกษาสาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ


