
 
 

 
 

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เรื่อง  การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

…………………………………………………. 

  ด้ วย  วิ ทยาลั ย เทคนิ คยะลา  จะเปิ ดท าการ เ รี ยนการสอนในช่ ว งปิ ดภาค เรี ยน                     
ที ่2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนไม่ผ่านในบางรายวิชา  ให้มีโอกาสศึกษาลงเรียนใหม่ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การลงทะเบียนวิชาเรียน   วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 
2. การเปิดท าการเรียนการสอน   วันที่ 19 มีนาคม  ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561  
3. นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนดังรายวิชาที่แนบท้ายประกาศนี้   

ให้มาลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่ก าหนด 
4. ส าหรับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษาจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดมาประกอบ   

การลงทะเบียนเรียน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้      
  5. รายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนแนบท้ายประกาศนี้ 
  6. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 มีดังนี ้

 
ระดับการศึกษา อัตราค่าลงทะเบียน / หน่วยกิต 

ปวช. (ตามแผนการเรียน) 150 บาท 
ปวช. (ขอเปิดรายวิชาเพ่ิม) 250 บาท 
ปวส. (ตามแผนการเรียน) 150 บาท 
ปวส. (ขอเปิดรายวิชาเพ่ิม) 300 บาท 

  

  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   12   มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

  (นายมนัสฌาน์  ชูเชิด) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
 



วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2560 

ระหว่างวันที่  19 มีนาคม  2561  ถึงวันที่  12  เมษายน  2561 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน 
เวลาเรียน 
(จ.-ศ.) 

หมาย
เหตุ 

ภาควิชาเครื่องกล 
1 2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ 1-6-3 นายกฤตภัทร  วรรณเริก 08.30-14.30  
2 2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต ์ 1-3-2 นายวิชิต  ชูนาค 08.30-12.30  
3 2101-2113 งานประดับยนต ์ 1-3-2 นายมานพ  ภาคภมู ิ 08.30-12.30  
ภาควิชาช่างกลโรงงาน 
1 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2 นายเกื้อกูล  วาณิชเมธีกุล 08.30-12.30  
ภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 
1 2103-2110 งานผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียม 1-3-2 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีขวัญ 14.30-18.30  
2 2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-2 นายสุชาติ  ฌานมณีนลิ 10.30-18.30  
ภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
1 2105-8501 โครงการ 0-0-4 นางมรกต  เวชพิทักษ์ 08.30-12.30  

2 
2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย-

คอมพิวเตอร ์
1-3-2 นายสราวุฒิ  สาธาระกลุ 08.30-12.30  

3 2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1-3-2 นายธนายุทธ  ดลุยเสร ี 08.30-12.30  
ภาควิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
1 2106-2004 ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-2 นายจ ารญู  ก้องศิริวงศ ์ 13.30-16.30  
2 2106-2113 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับช่างก่อสร้าง 2-0-2 นายรัตนศักดิ์  แก้วประเสริฐ 08.30-10.30  
3 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงาน-สถาปัตยกรรม 2-3-3 นายศุกร์  อุบล 08.30-13.30  
4 2106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร ์ 1-4-3 นางนิภา  สุขแก้ว 13.30-18.30  
5 2106-2007 การส ารวจงานก่อสร้าง 2 1-3-2 นายศุกร์  อุบล 13.30-17.30  
ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
1 2108-2002 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-3 นายสุพจน์  สุทธิ 14.30-19.30  
2 2108-2001 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-3 นายสุพจน์  สุทธิ 08.30-14.30  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
1 2204-2109 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ 1-2-2 นางสาวศิริเพญ็  ภักด ี 13.30-16.30  
2 2204-2009 การสร้างเว็บไซต ์ 2-2-3 นายไฟซอล  มะแซ 08.30-12.30  
ภาควิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
1 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 นายศิริพงษ์  นุเคราะห์วัด 08.30-10.30  
2 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2 นายศิริพงษ์  นุเคราะห์วัด 10.30-15.30  
ภาควิชาสามัญสมัพันธ์ 
1 2000-1201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2 นางนภาพร  เหล่ามงคลชัยศร ี 08.30-10.30  
2 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 นางนภาพร  เหล่ามงคลชัยศร ี 10.30-12.30  
3 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 นายสุพัตร  เหล่ามงคลชัยศร ี 13.30-14.30  
4 2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน 0-2-1 นางสาวอัสมะ  ยูนุ ๊ 08.30-10.30  
5 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2 นายยูโซฟ  หะยีอาซา 08.30-11.30  



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ตามแผนการเรียน  

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน 
เวลาเรียน 
(จ.-ศ.) 

หมายเหตุ 

ภาควิชาเครื่องกล 
1 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายยุวัฒน์  พุฒยอด 08.30-12.30 ชย.ส.1/1 
2 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายคามลี  ดือราแม 08.30-12.30 ชย.ส.1/2 
3 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายสุรศักดิ์  แก้วกับเพชร ์ 08.30-12.30 ชย.ส.1/3 
4 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายสมจติร  สุวรรณโน 08.30-12.30 ชย.ส.1/4 
5 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายทนงศักดิ์  ด าน้อย 08.30-12.30 ชย.ส.1/5 
6 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายมานพ  ภาคภมู ิ 08.30-12.30 ชย.ส.1/6 
7 3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบ-

คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
1-3-2 นายธนเดช  พลศรีนวล 08.30-12.30 ชย.ส 1/7 

ภาควิชาช่างกลโรงงาน 
1 3102-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายเกื้อกูล  วาณิชเมธีกุล 13.30-17.30 ชทผ.ส.1/1 
ภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 
1 3103-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายสุชาติ  ญานมณีนลิ 08.30-12.30 ชทล.ส.1/1 
ภาควิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1 3104-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายอภิมุข  พงษ์สมบูรณ ์ 08.30-12.30 ชฟ.ส.1/1 
2 3104-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางสาววิลาพรรณ  หีมซา 08.30-12.30 ชฟ.ส.1/2 
3 3104-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางอรทัย  ศรีรินทร ์ 08.30-12.30 ชฟ.ส.1/3 
4 3104-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายมูฮมัมัดมูรอดี  ตาเละ๊ 08.30-12.30 ชฟ.ส.1/4 
5 3104-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายอัซฮัน  จารเูวศ 08.30-12.30 ชฟ.ส.1/5 
6 3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-3 นายสรศักดิ์  หลีเส็น 08.30-13.30 ตามแผน 

ศูนย์ยะหา 7 3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-3 นางสาวอรทัย  ศรีรินทร ์ 13.30-15.30 
ภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
1 3119-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางสาวอินทิรา  นาคขวัญ 08.30-12.30 ชทร.ส.1/1 
2 3119-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายศิริพล  ทัศศร ี 08.30-12.30 ชทร.ส.1/2 
ภาควิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
1 3121-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายกิตติพร  อินทรส์ุวรรณ 08.30-12.30 ชธ.ส.1/1,2 
ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
1 3108-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายอุสมาน  เจะซ ู 08.30-12.30 ชถ.1/1 
2 3108-2110 การออกแบบภูมสิถาปัตยกรรม 1-3-2 นางนิภา  สุขแก้ว 08.30-12.30 ชถ.ส 2/1 
3 3108-2111 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1-3-2 นายตวงสิทธ์ิ  ครุธน้อย 13.30-17.30 
ภาควิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร ์
1 3122-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายพัชรินทร์  แก้วเจริญ 08.30-12.30 ทย.ส.1/1 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1 3128-8503 โครงการ 2 0-2-2 นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ ์ 08.30-10.30 ทค.ส 2/1 
2 3128-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ ์ 13.30-17.30 ทค.ส.1/1 
3 3128-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางสาวศุภศริิ  ไชยนาพงษ ์ 08.30-12.30 ทค.ส.1/2 

 
 
 



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ตามแผนการเรียน ต่อ 

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน 
เวลาเรียน 
(จ.-ศ.) 

หมายเหตุ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 3204-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางสาวศริิเพญ็  ภักด ี 08.30-12.30 คธ.ส.1/1 
2 3204-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นางดวงกมล  แก้วนก 08.30-12.30 คธ.ส.1/2 
3 3204-2107 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนอุปกรณ-์

พกพา 
2-2-3 นายอาซลัน  สะตาปอ 13.30-16.30 ตามแผน

ศูนย์ยะหา 
4 3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 นางสาวมัสสนี  ปานาวา 08.30-11.30 

 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ตามรายวิชาทีข่อเปิดเพิ่ม 

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน 
เวลาเรียน 
(จ.-ศ.) 

หมายเหตุ 

ภาควิชาเครื่องกล 
1 3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส ์ 3-0-3 นายกระจ่าง  ชัยสินธุ ์ 08.30-11.30  
2 3101-8001 ฝึกงาน 0-0-4 นายอนันต์  แวโย๊ะ 08.30-12.30  
ภาควิชาช่างกลโรงงาน 
1 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3-0-3 นายจงรัตน์  วิสุทธิคณุ 08.30-12.30  
2 3102-9001 เทคนิคการประมาณราคา 2-0-2 นายเกื้อกูล  วาณิชเมธีกุล 17.30-19.30  
ภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 
1 3103-2007 ทดสอบวัสด ุ 2-3-3 นายธาดา  นิมานนท์ 08.30-12.30  
2 3100-0117 การควบคุมคณุภาพ 3-0-3 นายธาดา  นิมานนท์ 13.30-16.30  
3 3103-8501 โครงการ 0-0-4 นายธาดา  นิมานนท์ 16.30-20.30  
ภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
1 3119-0001 งานพ้ืนฐานไฟฟ้า 2-3-3 นางสาวอินทิรา  นาคขวัญ 08.30-14.30  
ภาควิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
1 3121-2109 ระบบสุขาภิบาล 2-0-2 นายจ ารญู  ก้องศิริวงศ ์ 13.30-15.30  
ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
1 3108-2107 การเขียนก่อสร้าง 3 1-6-3 นางสาวสุชิรัตน์  แก้วรตัน ์ 08.30-16.30  

 
 
 


