
 

 
 
 

 
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง  ก าหนดตารางสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ 
          สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

-------------------------------------- 

            ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะด าเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
จึงขอก าหนดตารางสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหการ ดังนี ้

ชั้นปีที่ ๑  (๔ ปี ภาคปกติ ๖๔)  

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓ ๓-๒๑๒-๑๐๑ วัสดุในงานวิศวกรรม สอบออนไลน ์

วันศุกรท์ี่ 
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๔๐ ๒-๑๓๐-๑๐๒ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สอบออนไลน ์

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

๔๐ ๑-๑๒๑-๐๐๒ มนุษย์กับสังคม  สอบออนไลน ์

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

๑๓ ๓-๒๑๑-๑๐๕ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม สอบออนไลน ์

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๑๓ ๓-๒๑๑-๑๐๑ งานฝึกฝีมือ 

สอบออนไลน ์๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๓ ๓-๒๑๑-๑๐๒ ปฏิบัติงานฝึกฝีมือ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๓ ๑-๑๑๑-๒๐๖ การพูดและการเขียนเพ่ือการท างาน 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ ๑/....... 



หน้า ๒ 
 

 ชั้นปีที่ ๑  (เทยีบโอน)  

วัน/เดอืน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๑๐๑ วัสดุในงานวิศวกรรม สอบออนไลน ์

วันศุกร์ที่  
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๗ อุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 

สอบออนไลน ์
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๘ ปฏิบัติการอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๙ เขียนแบบวิศวกรรมทางอุตสาหการ 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๑๐ ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมทางฯ 

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๔๐ ๑-๒๑๑-๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน สอบออนไลน ์

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๑-๑๐๕ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม สอบออนไลน ์

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๓๒๒ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา สอบออนไลน ์

 

 
 



หน้า ๓ 
 

ชั้นปีที่ ๒  (๔ ปี ภาคปกติ ๖๓)  
 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ ๑-๑๓๐-๐๐๑ สารสนเทศเพือ่คนรุ่นใหม ่ สอบออนไลน ์

วันศุกร์ที่  
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๗ อุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 

สอบออนไลน ์
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๘ ปฏิบัติการอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๙ เขียนแบบวิศวกรรมทางอุตสาหการ 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๑๐ ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมทางฯ 

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๔๐ ๒-๒๓๐-๑๑๐ อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน สอบออนไลน ์

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๑๕ โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม 
สอบออนไลน ์

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๑๖ ปฏิบัติการโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม 

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๕ ๓-๒๑๒-๒๐๕ กรรมวิธีการผลิต สอบออนไลน ์

 



หน้า ๔ 
 

   ชั้นปีที่ ๓  (๔ ปี ภาคปกติ ๖๒) 
  

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ตึก/ 
ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๙ ๓-๒๑๓-๔๐๓ การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๘ ๓-๒๑๒-๓๐๕ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๙ ๓-๒๑๓-๓๐๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๘ ๓-๒๑๓-๓๒๙ การทดสอบงานเชื่อม 

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๐ ๓-๐๑๒-๓๐๙ การควบคุมคุณภาพ สอบออนไลน ์

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๕๕ ๑-๒๒๒-๑๐๕ ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน สอบออนไลน ์

 

 
หมายเหตุ  :  ๑. การสอบออนไลน์ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผูค้วบคุมการสอบ โดยให้ค านึงถึงการวัดประเมินผล 
 ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
 ๒. ให้ส่งรูปภาพการสอบออนไลน์ในรายงานปฏิบัติงาน(HR-01) ตามวันเวลาสอบ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่        เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                                           (นายสุระศักด์ิ  ศรีปาน) 
 คณบดีคณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม



                        


