
ตารางเรียนในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 
 

- การจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 

(เดือน มิถุนายน 2564) 

สัปดาห์ที่ วันที่ Onsite (เรียนที่วิทยาลัยฯ) Online (เรียนที่บ้าน) หมายเหตุ 
1 1 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

 2 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 3 มิ.ย. 64 - - วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสุทิดาฯ) 
 4 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

2 7 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 8 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 9 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 10 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 11 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

3 14 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 15 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 16 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 17 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 18 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

4 21 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 22 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 23 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 24 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 25 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

5 28 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 29 มิ.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 30 มิ.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
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(เดือน กรกฎาคม 2564) 

สัปดาห์ที่ วันที่ Onsite (เรียนที่วิทยาลัยฯ) Online (เรียนที่บ้าน) หมายเหตุ 
5 1 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 2 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
6 5 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 6 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 7 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 8 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 9 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
7 12 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 13 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 14 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 15 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 16 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
8 19 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 20 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 21 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 22 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 23 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
9 26 ก.ค. 64 - - วันหยุด (ชดเชยวนัอาสาฬหบูชา) 

 27 ก.ค. 64 - - วันหยุดกรณพิีเศษ 

 28 ก.ค. 64 - - วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีฯ) 

 29 ก.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 30 ก.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
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(เดือน สิงหาคม 2564) 

สัปดาห์ที่ วันที่ Onsite (เรียนที่วิทยาลัยฯ) Online (เรียนที่บ้าน) หมายเหตุ 
10 2 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 3 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 4 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 5 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 6 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

11 9 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 10 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 11 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 12 ส.ค. 64 - - วันหยุด (วันแม่แห่งชาติ) 

 13 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
12 16 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 17 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 18 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 19 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 20 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

13 23 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 24 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 25 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 26 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 27 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

14 30 ส.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 31 ส.ค. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
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(เดือน กันยายน 2564) 

สัปดาห์ที่ วันที่ Onsite (เรียนที่วิทยาลัยฯ) Online (เรียนที่บ้าน) หมายเหตุ 
14 1 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

 2 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 3 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

15 6 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 7 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 8 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 9 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 10 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

16 13 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 14 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 15 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 16 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 17 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  

17 20 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  
 21 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 22 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

 23 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 24 ก.ย. 64 - - วันหยุดกรณพิีเศษ 

18 27 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 28 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

 29 ก.ย. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 30 ก.ย. 64 ปวช.2 และ ปวส.1 ปวช.1  

 1 ต.ค. 64 ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1  
 

 

 

 

 

 

 


