คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ที่ 553/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและครูสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2562
...................................................................................
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้เปิดทาการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 23 เมษายน 2563
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงอาศัยอานาจ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและครูสอนภาคเรียนฤดูร้อน
ดังนี้คือ
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ควบคุมดูแลให้การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 นายอดิศักดิ์
ชัชเวช
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุวฒ
ั น์
ลิมปานนท์
กรรมการ
1.3 นายธิติวัชร์
ไพศาลกิจสงวน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินการ มีหน้าที่ จัดตารางสอน-ตารางเรียน รับลงทะเบียน เก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
จัดห้องเรียน ประกอบด้วย
2.1 นายธิติวัชร์
ไพศาลกิจสงวน
ประธานกรรมการ
2.2 นายสุวฒ
ั น์
ลิมปานนท์
รองประธานกรรมการ
2.3 นางปนัดดา
บรรจงเมือง
กรรมการ
2.4 นายสมชาย
กระโหมวงศ์
กรรมการ
2.5 นางเปมิกา
วิสุทธิ์
กรรมการ
2.6 นายเพียร
ธงชัย
กรรมการ
2.7 นางสาวอุณาโลม
อินทรสงเคราะห์
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นางสาวชญากานต์
มโน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะครูผู้สอนภาคเรียนฤดูร้อน ประกอบด้วย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์
1 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1 ครูมนพ สุดกระโทก
084-1403235
2 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2-0-2 ครูปีณิต ช่างงาน
086-9599707
3 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
1-2-2 ครูปนัดดา บรรจงเมือง
098-6756364
4 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์
2-0-2
ครูวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ 086-6675923
5 2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
2-3-3
6 2102-2106 ปรับประกอบเครื่องมือกล
0-6-2 ครูกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์
089-7279336
7 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
1-3-2 ครูทวีเกียรติ เอีย่ มจิตต์
089-7231988
8 2102-2102 ผลิตชิน้ ส่วนเครื่องมือกล 2
2-6-4 ครูสมชาย กระโหมวงศ์
084-294551
9 2102-8501 โครงการ
*-*-4
ครูครรชิต ทองสมบัติ
081-5412263
10 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
1-3-2
11 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
1-3-2
093-7399949
ครูเกรียงไกร แพทย์ขิม
12 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2-0-2

-2ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รหัสวิชา
20135-2004
2117-9004
2104-2105
2108-2119
2104-2121
2001-1001
2106-8503
2106-2009
20100-1001
20100-1002
20901-2402
20901-2005
2901-2116
2000-1501
2000-1507

ชื่อวิชา
งานเขียนแบบเรือ
การป้องกันและดับไฟ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบไฟฟ้าในอาคาร
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
โครงการ 2
ผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุชา่ งอุตสาหกรรม
การใช้โปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรมและระบบเครือข่ายคอมฯ

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
2 3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
3 3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
4 3121-2103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5 3100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง
6 3106-8502 โครงการ 1
7 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
8 3901-8501 โครงการ
9 3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2
1-0-1

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-3-3
3-0-3
3-0-3
0-2-2
3-0-3
0-4-4
2-2-3

ครูผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์

ครูสมุทร ไหมทอง

084-8389534

ครูพัชราภรณ์ ปานแก้ว

080-5341379

ครูภาคภูมิ แซ่อ๋อง

085-8974494

ครูปรีชา บัณรส
ครูสุทน ตันติกวินวงศ์
ครูเพียร ธงชัย
ครูรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์
ครูอุทัย แช่มประสิทธิ์

086-9590696
083-5909291
083-9693115
089-7265454
083-1023373

ครูธนบัตร อัศวบุญมี

081-6917607

ครูอมรรัตน์ แก้วช่วย

081-6937693

ครูจรูญ กลับสว่าง

081-7206147

ครูผู้สอน
ครูจรูญ กลับสว่าง
ครูปีณิต ช่างงาน
ครูศศพล สุริยมณฑล

เบอร์โทรศัพท์
081-7206147
086-9599707
086-6892707

ครูสมพร ขวัญใจ

083-9693115

ครูสมกิจ ตันสิริ
ครูเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์
ครูเบญจวรรณ อัศวบุญมี

083-9693115
081-8933088
081-8933088

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่วงที่ 1 (ปวส.) (นักศึกษา จบ ม.6 หรือสาขาอื่น)
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
ครูผู้สอน
1 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
ครูคมสัน คงนคร
2 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
1-3-2

เบอร์โทรศัพท์
081-5690626

-3ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบการเปิดสอนภาคฤดูร้อนโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายอดิศักดิ์ ชัชเวช)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ประจาเดือนเมษายน 2563
๑. ดูข้อมูลจาก www.pct.ac.th
๒. กรอกข้อมูลลงทะเบียนในใบลงทะเบียนให้เรียบร้อย
3. ติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่เรียน
4.

การชาระเงินให้ดาเนินการ ให้เสร็จสิน้ ในช่วงเวลาที่
จัดการเรียนการสอน (ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2563 )

5. ส่งบัตรลงทะเบียนคืนงานทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ในช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอน
(ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2563 )

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เขียน 2 ชุด)
ปีการศึกษา 256…..
ชื่อ - สกุล..................................................................................... รหัสประจาตัว........................................................ชั้น.....................
สาขางาน.......................................................................กลุ่ม.......................... หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
วิทยาลัย (นร./นศ. จากสถานศึกษาที่อื่นโปรดระบุให้ชัดเจน)..............................................................................................................
รหัสวิชา
รายวิชา
ท. ป. น. ครูผู้สอนลงชื่อ
เวลาเรียน
หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................... ผู้ลงทะเบียน
(.................................................................)
ลงวันที่ .........................................................
ลงชื่อ.......................................................... งานปกครอง
(.................................................................)
ลงชื่อ.......................................................... งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(.................................................................)
ลงชื่อ.......................................................... งานทะเบียน
(.................................................................)
ลงชื่อ.......................................................... งานการเงิน
(.................................................................)
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ชาระแล้วตามใบเสร็จเล่มที่ ..................... เลขที่ ..................
ลงวันที่ ............................................ รวม ................... บาท

ขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
1. เขียนรายวิชา , หน่วยกิต/ชั่วโมง , เวลาเรียน
2. ผ่านงานปกครอง/ งานทะเบียน/ ชาระเงิน
(ชั่วโมงเรียนจะต้องไม่ซ้อนกัน ถ้าซ้อน
จะถือเป็นโมฆะ)
3. มอบบัตรลงทะเบียน แก่ งานทะเบียน 1 ใบ
นศ. เก็บไว้ 1 ใบ เพื่อเป็นบัตรเข้าห้องเรียน
รายวิชาและเป็นหลักฐานตรวจสอบอื่น ๆ
4. ยื่นบัตรลงทะเบียนให้ ครูประจาวิชาลงชื่อ
เมื่อเข้าเรียนครั้งแรก เพื่อครูจะได้จดรายชื่อ
ลงในสมุดประเมินผลการเรียนฯ(สมุดสีฟ้า) ใน
การส่งผลการเรียน ทุกรายวิชาที่เรียน
5. ถอนรายวิชาได้ภายใน 5 วัน หลังเปิดเรียน
ได้รับเงินคืน

(บัตรลงทะเบียน จะต้องนาไปยื่นให้งานทะเบียน 1 ใบ เพื่อใช้ตรวจสอบและลงผลการเรียน)

