ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 1
รหัส ชื่อวิชา
CHM103 FUNDAMENTAL CHEMISTRY

หนวยกิต Section
3

1

ชั้นปที่/หอง

วัน

เวลา

1A , 1B , 1C

จ. 08.30-10.20 น.

หองเรียน
SC2109

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 1

อาจารยผูสอน
ผศ.ศุภลักษณ อางแกว

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

เวลา

ศ.9 มี.ค. 2561

จ.21 พ.ค. 2561

09.00-12.00

อา.18 มี.ค. 2561 พฤ.24 พ.ค. 2561

09.00-10.30

พฤ.8 มี.ค. 2561 ศ.18 พ.ค. 2561

09.00-12.00

ดร.นพวรรณ ปาระดี
ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล
ผศ.วิญู จิตสัมพันธเวช
ศ. 09.30-10.20 น.

CB2607

ผศ.ศุภลักษณ อางแกว
ดร.นพวรรณ ปาระดี
ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล
ผศ.วิญู จิตสัมพันธเวช

CHM160 CHEMISTRY LABORATORY
{CHM101 (Co)} และ {CHM103 (Co)} และ
{CHM101 (Co) และ CHM103 (Co)}
CPE100 COMPUTER PROGRAMMING FOR
ENGINEERS

1

3

10

1A

ศ. 13.30-16.20 น.

SCL612

Dummy Teacher

11

1B

ศ. 13.30-16.20 น.

SCL609

Dummy Teacher

12

1C

ศ. 13.30-16.20 น.

SCL612

Dummy Teacher

1

1A

พ. 10.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

พฤ. 08.30-10.20 น. CPE1113 ผศ.ดร.จุมพล พลวิชัย
2

1B

พ. 10.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

พฤ. 13.30-15.20 น. CPE1113 ผศ.ดร.จุมพล พลวิชัย
3

1C

พ. 10.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

พฤ. 15.30-17.20 น. CPE1113 ผศ.ดร.จุมพล พลวิชัย

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 1
รหัส ชื่อวิชา
GEN111 MAN AND ETHICS OF LIVING

หนวยกิต Section
3

92

ชั้นปที่/หอง

วัน

เวลา

1A , 1B , 1C

อ. 12.30-14.20 น.

หองเรียน
SCL216

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 2

อาจารยผูสอน
Dummy Teacher

LNG103 ENGLISH FOR WORKPLACE
COMMUNICATION
{LNG102 (Pre)}

3

3

MTH102 MATHEMATICS II
{MTH101 (Pre)}

3

PHY104 GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING
STUDENTS II
{PHY103 (Pre)}

3

9

1A , 1B , 1C

10

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1305

Dummy Teacher

11

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1207

Dummy Teacher

12

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1301

Dummy Teacher

13

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1302

Dummy Teacher

7

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1307

Dummy Teacher

8

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1401

Dummy Teacher

9

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1402

Dummy Teacher

10

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1405

Dummy Teacher

11

1A , 1B , 1C

อ. 08.30-11.20 น.

CB1505

Dummy Teacher

1

1A , 1B , 1C

จ. 10.30-12.20 น.

CB2607

อ.เจริญ สินอภิรมยสราญ

พ. 13.30-15.20 น.

CB2607

อ.เจริญ สินอภิรมยสราญ

พ. 15.30-16.20 น.

SC2109

อ.ปราโมทย เสตสุวรรณ

เวลา

พฤ.8 มี.ค. 2561

-

13.00-15.00

-

พ.16 พ.ค. 2561

09.00-11.00

-

พ.16 พ.ค. 2561

09.00-11.00

จ.5 มี.ค. 2561

อ.15 พ.ค. 2561

09.00-12.00

พ.7 มี.ค. 2561 พฤ.17 พ.ค. 2561

09.00-12.00

14.30-15.20 น.

LNG102 TECHNICAL ENGLISH
{LNG101 (Pre)}

(2/60) Dummy Teacher
GEN111_G.92
อ. 08.30-11.20 น. CB1205 Dummy Teacher

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

4

1A , 1B , 1C

ดร.สุวัฒน ตั้งวันเจริญ
ดร.อภิวัฒน วิศิษฏสรศักดิ์
ดร.จีรวุฒิ แกวเสนีย

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 1
รหัส ชื่อวิชา

หนวยกิต Section

ชั้นปที่/หอง

วัน

เวลา

หองเรียน

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 3

อาจารยผูสอน

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

เวลา

-

พ.23 พ.ค. 2561

09.00-12.00

ดร.ตุลา จูฑะรสก
ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
พฤ. 10.30-12.20 น.

CB2607

อ.ปราโมทย เสตสุวรรณ
ดร.สุวัฒน ตั้งวันเจริญ
ดร.อภิวัฒน วิศิษฏสรศักดิ์
ดร.จีรวุฒิ แกวเสนีย
ดร.ตุลา จูฑะรสก
ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี

PHY192 GENERAL PHYSICS LABORATORY II
{PHY102 (Pre)} และ {PHY102 (Co)} และ
{PHY104 (Pre)} และ {PHY104 (Co)}

1

4

1A , 1B , 1C

พ. 08.30-10.20 น.

Dummy

อ.สมชาย ปญญาอิ่นแกว
ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร
ดร.สมยศ เดนจิตเจริญ

อาจารยที่ปรึกษา : อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ
ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ
อ.ธรรมรัตน กิตติพงษพัฒนา

วันจันทร เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 15.00 น.

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

วันอังคาร เวลา 10.30 น. - 11.20 น.

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 2
รหัส ชื่อวิชา
ENE103 ELECTROTECHNOLOGY I
(ELECTRONICS)

หนวยกิต Section
3

1

ชั้นปที่/หอง
2A , 2B

วัน

เวลา

พฤ. 16.30-18.20 น.

หองเรียน
CB2506

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 4

อาจารยผูสอน
ดร.ยุทธพงษ จิรรักษโสภากุล

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

เวลา

จ.12 มี.ค. 2561

อ.22 พ.ค. 2561

13.00-16.00

ศ.9 มี.ค. 2561

-

13.00-15.00

ศ.9 มี.ค. 2561

จ.21 พ.ค. 2561

09.00-12.00

พฤ.8 มี.ค. 2561 ศ.18 พ.ค. 2561

13.00-16.00

อ. 13.30-16.20 น. CB41005 อ.เอื้อพงศ ใยเจริญ
ผศ.ดร.ธอริน ธีรเดชวานิชกุล
ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
ผศ.ชนินทร วงศงามขํา
ผศ.ดร.สุวัฒน ภัทรมาลัย
2

2B , 2C

พฤ. 16.30-18.20 น.

CB2506

ดร.ยุทธพงษ จิรรักษโสภากุล

อ. 16.30-19.20 น. CB41005 อ.เอื้อพงศ ใยเจริญ
ผศ.ดร.ธอริน ธีรเดชวานิชกุล
ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
ผศ.ชนินทร วงศงามขํา
GEN241 BEAUTY OF LIFE

3

93

2A , 2B , 2C

ศ. 13.30-15.20 น.

SCL216

Dummy Teacher

15.30-16.20 น.

MEE212 ENGINEERING MECHANICS II
{MEE215 (Pre)} และ {MEE211 (Pre)}
MEE213 MECHANICS OF SOLIDS
{MEE214 (Pre)} และ {MEE215 (Pre)} และ
{MEE211 (Pre)}

3

1

2A , 2B , 2C

(2/60) Dummy Teacher
GEN241_G.93
ศ. 08.30-11.20 น. CB2506 ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ

3

1

2A , 2B , 2C

พฤ. 13.30-16.20 น.

CB2505

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

2

2A , 2B , 2C

พฤ. 13.30-16.20 น.

CB2504

รศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 2
รหัส ชื่อวิชา

หนวยกิต Section

MEE222 FLUID MECHANICS I
{PHY103 (Pre)}
MEE241 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

ชั้นปที่/หอง

วัน

หองเรียน

อาจารยผูสอน

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

เวลา

3

2

2A , 2B , 2C

จ. 09.30-12.20 น.

PE5402

รศ.สุเทพ แกวนัย

อ.13 มี.ค. 2561

พ.23 พ.ค. 2561

13.00-16.00

3

1

2B , 2C

อ. 08.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

อ.6 มี.ค. 2561

พ.16 พ.ค. 2561

09.00-12.00

พ. 12.30-13.20 น.

CB1205

ดร.ดนัย เผาหฤหรรษ

12.30-13.20 น.

CB1207

ผศ.ดร.อมรรัตน แกวประดับ

พ. 13.30-17.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

12.30-13.20 น.

CB1305

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ

12.30-13.20 น.

CB1307

อ.ธรรมรัตน กิตติพงษพัฒนา

3

2A

อาจารยที่ปรึกษา : รศ.วีระชัย แกนทรัพย
ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ
ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ
ผศ.ดร.ทศนพ กําเนิดทอง
อ.ธรรมรัตน กิตติพงษพัฒนา

เวลา

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 5

วันจันทร เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 15.00 น.

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 3
รหัส ชื่อวิชา

หนวยกิต Section

ชั้นปที่/หอง

วัน

เวลา

หองเรียน

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 6

อาจารยผูสอน

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

เวลา

MEE300 INDUSTRIAL TRAINING

1

1

3A , 3B , 3C

อา. 09.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

-

จัดสอบเอง

MEE313 MECHANICS OF MACHINERY
{MEE212 (Pre)}
MEE322 REFRIGERATION
{MEE212 (Pre)}

3

1

3A , 3B , 3C

ศ. 13.30-16.20 น.

CB2507

ผศ.สมยศ จันเกษม

ศ.9 มี.ค. 2561

จ.21 พ.ค. 2561

13.00-16.00

3

1

3A , 3B , 3C

พฤ. 09.30-12.20 น.

CB2504

ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ

อ.6 มี.ค. 2561

พ.16 พ.ค. 2561

13.00-16.00

2

3A , 3B , 3C

อ. 08.30-09.20 น.

CB2604

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล

พฤ. 10.30-12.20 น.

CB2604

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
พฤ.8 มี.ค. 2561 ศ.18 พ.ค. 2561

09.00-12.00

MEE341 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
{MEE221 (Pre)}
MEE363 PROFESSIONAL PRACTICE

3

1

3A , 3B , 3C

จ. 16.30-19.20 น.

CB2607

Dummy Teacher

3

1

3A , 3B , 3C

พฤ. 13.30-18.20 น.

Dummy

อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ

-

พ.23 พ.ค. 2561

09.00-12.00

จ.5 มี.ค. 2561

อ.15 พ.ค. 2561

09.00-12.00

อาจารยมนัสพงษ ชมอุตม
ดร.ปยธิดา ไตรนุรักษ
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
ผศ.ดร.สาทิสส ทรงชน
รศ.สุเทพ แกวนัย
ผศ.ดร.วิศนุรักษ เวชสถล
ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ
MTH303 NUMERICAL METHODS
{MTH201 (Pre)} และ {MTH201 (Pre) และ
MTH202 (Pre)}

3

1

3A , 3B , 3C

อ. 09.30-12.20 น.

CB2606

ดร.ชัชวาลย วัชราเรืองวิทย

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 3
รหัส ชื่อวิชา

หนวยกิต Section

STA302 STATISTICS FOR ENGINEERS
{MTH102 (Pre)}

3

3

ชั้นปที่/หอง

วัน

3A , 3B , 3C

พ. 09.30-12.20 น.

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สนติพีร เอมมณี
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

วันจันทร เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ
รศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ

วันพฤหัสบดี เวลา 10.30 น. - 11.20 น.

เวลา

หองเรียน
CB2506

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 7

อาจารยผูสอน
ผศ.ดาว สงวนรังศิริกุล

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

พ.7 มี.ค. 2561 พฤ.17 พ.ค. 2561

เวลา
13.00-16.00

ระบบตารางสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
315011
ตารางเรียน ตามชั้นป ภาคการศึกษา : 2/2560
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สายวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการหลักสูตร : 25540019 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ป ชั้นป : 4
รหัส ชื่อวิชา

หนวยกิต Section

MEE462 MECHANIAL ENGINEERING PROJECT II
{MEE461 (Pre)}

3

PRE380 ENGINEERING ECONOMICS

3

1

1

ชั้นปที่/หอง

วัน

4A , 4B , 4C

อา. 09.30-12.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

13.30-16.20 น.

Dummy

Dummy Teacher

อ. 13.30-16.20 น.

CB2507

อ.นพณรงค ศิริเสถียร

4A , 4B , 4C

อาจารยที่ปรึกษา : รศ.วีระชัย แกนทรัพย
ผศ.ดร.ทศนพ กําเนิดทอง
ผศ.ดร.วิศนุรักษ เวชสถล

วันพุธ เวลา 09.30 น. - 10.20 น.

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ผศ.ดร.สาทิสส ทรงชน
ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ
รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

วันอังคาร เวลา 10.30 น. - 11.20 น.

เวลา

หองเรียน

วันที่พิมพ : 30/12/2560
หนาที่ : 8

อาจารยผูสอน

กลางภาค

วัน - เวลาสอบ
ปลายภาค

จัดสอบเอง

จัดสอบเอง

อ.6 มี.ค. 2561

พ.16 พ.ค. 2561

เวลา

13.00-16.00

