
8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
วิชา

หอง

อาจารย

อังคาร
วิชา

หอง

อาจารย

พุธ
วิชา

หอง

อาจารย

พฤหัส
วิชา

หอง

อาจารย

ศุกร
วิชา

หอง

อาจารย

เสาร
วิชา

หอง

อาจารย

อาทิตย
วิชา

หอง

อาจารย

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง ผูสอน/นิเทศ รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (2-2-5) 72 อ.อําพา
22-40000-2303 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 72 อ.จงศิริ, อ.นงลักษณ

    .................................................. ..................................................       ..................................................

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

(นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน)

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

(นายปรีชา  เวชศาสตร)

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและ

การฝกอบรมฯ /   หอง 6402  

อ.จงศิริ  เรืองทองเมือง/อ.นงลักษณ ไชยศรี

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564  ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หอง ทลบ.ทส.1/1 (BLOCK 1)

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

บล็อกที่ 1 สัปดาหที่ 1-6

ผูสอน/นิเทศ

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

อ.อําพา  กาญจนถาวร

ชื่อวิชา

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

อ.อําพา  กาญจนถาวร

ปริญญาตรี

                                                                           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

อ.อําพา  กาญจนถาวร

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรม

บุคลากรดานเทคโนโลยี /   หอง 6402

อ.จงศิริ  เรืองทองเมือง/อ.นงลักษณ ไชยศรี

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี /  

 หอง 6402

อ.จงศิริ  เรืองทองเมือง/อ.นงลักษณ ไชยศรี



8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
วิชา

หอง

อาจารย

อังคาร
วิชา

หอง

อาจารย

พุธ
วิชา

หอง

อาจารย

พฤหัส
วิชา

หอง

อาจารย

ศุกร
วิชา

หอง

อาจารย

เสาร
วิชา

หอง

อาจารย

อาทิตย
วิชา

หอง

อาจารย

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง ผูสอน/นิเทศ รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
22-40000-1201 3 (2-2-5) 72 อ.สุวลี

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3 (2-2-5) 72 อ.กัมพล

    .................................................. ..................................................       ..................................................

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

(นายปรีชา  เวชศาสตร)

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

(นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน)

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564  ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หอง ทลบ.ทส.1/1 (BLOCK 2)

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

บล็อกที่ 2 สัปดาหที่ 7-12                                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

 หอง 6402

อ.กัมพล  ชาญเชิงพานิช

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู /  หอง

 6402

อ.สุวลี จิตนวล

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

ทักษะการเรียนรู /  หอง 6402

อ.สุวลี จิตนวล

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

 หอง 6402

อ.กัมพล  ชาญเชิงพานิช

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

หอง 6402

อ.สุวลี จิตนวล

ผูสอน/นิเทศ

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ / 

 หอง 6402

อ.กัมพล  ชาญเชิงพานิช



8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
วิชา

หอง

อาจารย

อังคาร
วิชา

หอง

อาจารย

พุธ
วิชา

หอง

อาจารย

พฤหัส
วิชา

หอง

อาจารย

ศุกร
วิชา

หอง

อาจารย

เสาร
วิชา

หอง

อาจารย

อาทิตย
วิชา

หอง

อาจารย

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง ผูสอน/นิเทศ รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
22-40000-1303 3 (2-2-5) 72 อ.ธนาธรณ, อ.พัลลภ
22-40000-2108  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) 72 อ.นพดล, อ.นุชนาถ

    .................................................. ..................................................       ..................................................

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

(นายปรีชา  เวชศาสตร)

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

(นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน)(นางจงศิริ เรืองทองเมือง)

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564  ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 หอง ทลบ.ทส.1/1 (BLOCK 3)

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

บล็อกที่ 3 สัปดาหที่ 13-18                                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ผูสอน/นิเทศชื่อวิชา

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

อ.นพดล วิทยะพงศ / อ.นุชนาถ ขวัญเซง

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

อ.นพดล วิทยะพงศ / อ.นุชนาถ ขวัญเซง

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

อ.ธนาธรณ  ศรีหะรัญ/อ.พัลลภ  มานพ

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

อ.ธนาธรณ  ศรีหะรัญ/อ.พัลลภ  มานพ

ปริญญาตรี

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

อ.ธนาธรณ  ศรีหะรัญ/อ.พัลลภ  มานพ

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

อ.นพดล วิทยะพงศ / อ.นุชนาถ ขวัญเซง
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