
 
 
 

                                                          

                                               ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนสงขลำ 

                                                  ที ่ 167/2563 
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2563 (นักศึกษำรหัส61) 

                                              
  ด้วยวิทยำลัยชุมชนสงขลำจะด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่  1/2563 ของ
นักศึกษำรหัส 61 ในวันที่ 12-13 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ในสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำกำร
ปกครองท้องถิ่น สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป  

         เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสถำบันวิทยำลัยชุมชน พ.ศ.2558 มำตรำ 38 และ
มำตรำ 42 (1) และ(2) จงึแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมรับผิดชอบด ำเนินงำนดังนี้ 
         1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่วำงแผนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและแก้ปัญหำ   ต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย 

1.1 นำยนิยม ชูชื่น ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองศำสตรำจำรย์อัศวิน  พรหมโสภำ รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงสำวศุภพิชญ์ ด ำนวล กรรมกำร 
1.4 นำยพิพัฒน์พงษ์ หงษส์ัมฤทธิ์ กรรมกำร 
1.5 นำงร ำภู คงเพ็ชร กรรมกำร 
1.6 นำงสำวหทัยทิพย์  วงศำงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร    
1.7 นำงสำวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

 

          2.  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบต้นฉบับ  มีหน้ำที่วำงแผนกำรออกข้อสอบปรนัยในรำยวิชำที่
รับผิดชอบร่วมกับอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำเดียวกันของแต่ละสำขำวิชำทุกศูนย์กำรเรียน รวบรวมเป็น
ต้นฉบับข้อสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 ของนักศึกษำ  รหัส 61 บล็อกที่ 1 ส่ง
ส ำนักวิชำกำร โดยผ่ำนช่องทำงอีเมล์ wadphol.skcc@gmail.com และตรวจควำมถูกต้องของ
ข้อสอบต้นฉบับ ก่อนกำรน ำไปใช้ในกำรสอบ ประกอบด้วย 

2.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงสำวลักษณำ   ชิณวงศ ์ กรรมกำร 
2.3 นำงสุธี เทพสุริวงค์ กรรมกำร 
2.4 นำงสำวศุภพิชญ์  ด ำนวล กรรมกำร 
2.5 นำยชด นิตศิร ิ กรรมกำร 
2.6 นำงสำวศจีมำศ พูลทรัพย์ กรรมกำร 
2.7 นำงสำวศุภมำส อยู่อริยะ กรรมกำร 
2.8 นำงฟำธีย่ำห์ ชูเชิด กรรมกำร 
2.9 นำงสำวธนพัชร แก้วปฏิมำ กรรมกำร 
2.10 นำงสำวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ กรรมกำร 



2.11 นำงสำวดำรำรัตน์ บำงพระ กรรมกำร 
2.12 นำงสำวสำธิมำ ประเสริฐ กรรมกำร 
2.13 นำงสำวทัศนีย์ อุทัยสุริ กรรมกำร 
2.14 นำงสำวอำทิมำพร ทองอ่อน กรรมกำร 
2.15 นำงสำวสุไรดำ กำซอ กรรมกำร 

2.16นำงสำวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
2.17 นำงสำวหทัยทิพย์  วงศำงำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
            3.1  คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบ  มีหน้ำที่ จัดท ำข้อสอบพร้อมทั้งเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรสอบ ในแต่ละสำขำวิชำของทุกศูนย์กำรเรียน ติดตำมตรวจสอบจ ำนวนนักศึกษำของแต่
ละสำขำวิชำทุกศนูย์กำรเรียน ด ำเนินกำรจัดเตรียมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 ถึงวันที่ 3
ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย   
 
 

 3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสอบ  มีหน้ำที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยวิชำที่สอบในแต่ละสำขำวิชำ ที่ส่งมำในระบบก่อนท ำกำรจัดเตรียมเอกสำร ให้ถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับ ด ำเนินกำรจัดเตรียมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 ประกอบด้วย   
   3.2.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
          3.2.2 นำงสำวศุภมำส  อยู่อริยะ  กรรมกำร 
          3.2.3 นำงสำวดำรำรัตน์     บำงพระ  กรรมกำร 
          3.2.4 นำงสำวศจีมำศ       พูลทรัพย์  กรรมกำร 
   3.2.5 นำงปำริชำต  ชูสุวรรณ  กรรมกำร 
          3.2.6 นำงสุธี                 เทพสุริวงค  กรรมกำร 
          3.2.7 นำงสำวลักษณำ      ชิณวงศ์  กรรมกำร 
          3.2.8 นำงสำวทัศนีย์         อุทัยสุริ  กรรมกำร 
          3.2.9 นำยจิรพจน์           สังข์ทอง  กรรมกำร 
          3.2.10 นำงสำวปวรรณรัตน์     ประเทืองไทย กร รมกำ ร และ เ ล ข ำนุ ก ำ ร   
  

3.1.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
3.1.2 นำงร ำภู คงเพ็ชร กรรมกำร 
3.1.3 นำงสำวหทัยทิพย์  วงศำงำม กรรมกำร 
3.1.4 นำงสำวเอมอร เอ่ียมอักษร กรรมกำร 
3.1.5 นำงสำวสำธิมำ            ประเสริฐ กรรมกำร 
3.1.6 นำงสำวทัศนีย์ อุทัยสุริ กรรมกำร 
3.1.7 นำงสำวอำรีนำ ยำมำเจริญ               กรรมกำร 
3.1.8 นำงสำวสุภำพร บำเหม กรรมกำร 
3.1.9 นำยจิรพจน์ สังข์ทอง กรรมกำร 
3.1.10 นำงสำวสุไรดำ กำซอ กรรมกำร 
3.1.11 นำงสำวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย   กรรมกำรและเลขำนุกำร    



 3.3  คณะกรรมกำรจัดด ำเนินกำรสอบปลำยภำค มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อสอบ จัดท ำตำรำงสอบ 
ตำมวัน เวลำ ที่สอบของทุกศูนย์กำรเรียน  ประสำนงำนและติดตำมปัญหำที่เกิดขึ้น  ติดตำมจ ำนวน
นักศึกษำไม่มีสิทธิ์สอบ นักศึกษำขำดสอบ บันทึก  ตรวจสอบและรำยงำน ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 11 
พฤศจิกำยน  2563 ถึงวันที่ 3 ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 3.4 คณะกรรมกลำงในกำรสอบ มีหน้ำ ดูแลควำมสะดวก และแก้ปัญหำที่เกิดกับนักศึกษำใน
แต่ละศูนย์กำรเรียนของแต่สำขำวิชำที่ด ำเนินกำร ในวันที่ 12-13 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 
 
                                                                                      
                                                                                    
 
 
 
 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เป็นไปตำมระเบียบ
โดยเคร่งครัด 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน  2563 

         สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน  2563 

                                                                 
                                                              (นำยนยิม  ชูชื่น) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนสงขลำ      

3.3.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
3.3.2 นำงร ำภู คงเพ็ชร กรรมกำร 
3.3.3 นำงสำวเอมอร เอ่ียมอักษร กรรมกำร 
3.3.4 นำยรังสฤษ   ล่ำหับ กรรมกำร 
3.3.5 นำงสำวสำธิมำ ประเสริฐ กรรมกำร 
3.3.6 นำงสำวสุภำพร บำเหม กรรมกำร 
3.3.7 นำงสำวอำรีนำ   ยำมำเจริญ กรรมกำร 
3.3.8 นำงสำวสุไรดำ กำซอ กรรมกำร 
3.3.9 นำงสำวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย   กรรมกำร 
3.3.10 นำงสำวหทัยทิพย์ วงศำงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร    

3.4.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
3.4.2 นำงสำวลักษณำ        ชิณวงศ์ กรรมกำร 
3.4.3 นำงสุธี                   เทพสุริวงค กรรมกำร 
3.4.4 นำงสำวศจีมำศ พูลทรัพย์ กรรมกำร 
3.4.5 นำงปำริชำต ชูสุวรรณ กรรมกำร 
3.4.6 นำงสำวศุภพิชญ์ ด ำนวล กรรมกำร 
3.4.7 นำยชด นิตศิริ กรรมกำร 
3.4.8 นำงสำวศุภมำส  อยู่อริยะ กรรมกำร 
3.4.9 นำงสำวกฤษวรรณ เสวีพงศ์ กรรมกำร 
3.4.10 นำงสำวดำรำรัตน์      บำงพระ กรรมกำร 
3.4.11 นำงสำวอำรีนำ   ยำมำเจริญ กรรมกำร 
3.4.12 นำงสำวปวรรณรัตน์     ประเทืองไทย กรรมกำรและเลขำนุกำร    



           
 

 
 
                                         ประกำศวิทยำลัยชุมชนสงขลำ 

เรื่อง ตำรำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2563 ของนักศึกษำรหัส 61 
................................................................................................................................................................ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบระดับอนุปริญญำ ของนักศึกษำรหัส 61  ภำคเรียนที่ 1/2563 บล็อกท่ี 1 
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงก ำหนดวัน เวลำ รำยชื่ออำจำรย์ผู้ควบคุมห้องสอบและรำยวิชำที่สอบของแต่
ละสำขำวิชำและศูนย์กำรเรียน ดังนี้ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (นักศึกษารหัส 61) 

ศูนย์การเรียน วัน เดือน ปี รายวิชา (รหัสวิชา) เวลา อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 12 ธันวำคม2563 

 
ปท0207 กำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวอัชรำพร เพ็ชรยอดศรี 

ปท0209 กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวอัชรำพร เพ็ชรยอดศรี 

13 ธันวำคม2563 ปท0205 เศรษฐศำสตร์ทั่วไป 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวศุภมำส อยู่อริยะ 

-ศูนย์กำรเรียนควนเนียง 12 ธันวำคม2563 
 

ปท0207 กำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวธนพัชร แก้วปฎิมำ 

ปท0209 กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวธนพัชร แก้วปฎิมำ 

13 ธันวำคม2563 ปท0205 เศรษฐศำสตร์ทั่วไป 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวธัญณิชำ นวลละออง 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 12 ธันวำคม2563 
 

ปท0207 กำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำววทินำ จันทร์นวล 

ปท0209 กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำววทินำ จันทร์นวล 

13 ธันวำคม2563 ปท0218 กฎหมำยอำญำ2:ภำค
ควำมผิด 3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำยกุศล ขุนเพ็ชร 

-ศูนย์กำรเรียนสะเดำ 12 ธันวำคม2563 
 

ปท0207 กำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงร ำภู คงเพ็ชร 

ปท0209 กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงร ำภู คงเพ็ชร 

13 ธันวำคม2563 ปท0218 กฎหมำยอำญำ2:ภำค
ควำมผิด 3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำยนิพนธ์ จุฬำมณี 



ศูนย์การเรียน วัน เดือน ปี รายวิชา (รหัสวิชา) เวลา อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนสทิงพระ 12 ธันวำคม2563 

 
ปท0207 กำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ 

ปท0209 กำรบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ 

13 ธันวำคม2563 ปท0218 กฎหมำยอำญำ2:ภำค
ควำมผิด 3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. ร.ต.เกียรติศักดิ์ พรหมทอง 

 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นักศึกษารหัส 61) 

ศูนย์การเรียน วัน เดือน ปี รายวิชา (รหัสวิชา) เวลา อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(ห้อง1) 

12 ธันวำคม2563 
 

ปว 0109 สื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวพจนำ บุญสนอง 

ปว 0112 นวัตกรรมกำรศึกษำ
ปฐมวัย 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวพจนำ บุญสนอง 

13 ธันวำคม2563 ปว 0111 กำรจัดกำรชั้นเรียน 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงปำริชำต ชูสุวรรณ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(ห้อง2) 

12 ธันวำคม2563 
 

ปว 0109 สื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

09.00.-12.00 น. นำงอังสนำ แสงจันทร์ศิริ 

ปว 0112 นวัตกรรมกำรศึกษำ
ปฐมวัย 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงอังสนำ แสงจันทร์ศิริ 

13 ธันวำคม2563 ปว 0111 กำรจัดกำรชั้นเรียน 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวอัชรำพร เพ็ชรยอดศรี 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 12 ธันวำคม2563 
 

ปว 0109 สื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวศจีมำศ พูลทรัพย์ 

ปว 0112 นวัตกรรมกำรศึกษำ
ปฐมวัย 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวณัฐวดี ชูศรี 

13 ธันวำคม2563 ปว 0111 กำรจัดกำรชั้นเรียน 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวณัฐวดี ชูศรี 

-ศูนย์กำรเรียนสะเดำ 12 ธันวำคม2563 
 

ปว 0109 สื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

09.00.-12.00 น. นำยกันต์ศักดิ์ หลีเพ่ิมสุข 

ปว 0112 นวัตกรรมกำรศึกษำ
ปฐมวัย 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวศุภพิชญ์ ด ำนวล 

13 ธันวำคม2563 ปว 0111 กำรจัดกำรชั้นเรียน 
3(3-0-6) 

09.00.-12.00 น. นำงนิตยำ สงนวล 

 
 
 



 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นักศึกษารหัส 61) 
ศูนย์การเรียน วัน เดือน ปี รายวิชา (รหัสวิชา) เวลา อาจารย์ผู้คุมสอบ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
 

12 ธันวำคม2563 
 

ศท 0301 กำรเข้ำใจดิจิทัล 
3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวทัศนีย์ อุทัยสุริ 

ศธ 0416 กำรเขียนโปรแกรม
บนเว็บ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงสำวทัศนีย์ อุทัยสุริ 

13 ธันวำคม2563 ศธ 0421 กำรออกแบบและ
สร้ำงภำพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำยมูฮัมหมัด อุมำสะ 

-ศูนย์กำรเรียนระโนด 
 

12 ธันวำคม2563 
 

ศท 0301 กำรเข้ำใจดิจิทัล 
3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวสุณัฏยำ อยู่อริยะ 

ศธ 0416 กำรเขียนโปรแกรม
บนเว็บ 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำยพิพัฒน์พงษ์ หงษส์ัมฤทธิ์ 

13 ธันวำคม2563 ศท 0302กำรคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรแก้ปัญหำ 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวดวงกมล แก้วเกลี้ยง 

 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (นักศึกษารหัส 61) 
ศูนย์การเรียน วัน เดือน ปี รายวิชา (รหัสวิชา) เวลา อาจารย์ผู้คุมสอบ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
 

12 ธันวำคม2563 
 

บธ 0207 กำรจัดกำรส ำนักงำน
สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

09.00.-12.00 น. นำงสำวอุไรภรณ์ โประเทพ 

ศท 0105 ภำษำประเทศเพ่ือน
บ้ำน 3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำยอับดุลฟำต๊ะห์ บินเจ๊ะและ 

13 ธันวำคม2563 บธ 0206 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 09.00.-12.00 น. นำงร ำภู คงเพ็ชร 
บธ 0209 กำรควบคุมคุณภำพ
3(2-2-5) 

13.00-16.00 น. นำงภัทริยำ สังข์น้อย 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน  2563 

         สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน  2563 
 

                                                                  
                                                               (นำยนิยม  ชูชื่น) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนสงขลำ         



 


