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วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
การขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 



 

หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง)พุทธศักราช 2556 

 

1.หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น   ประชาชนทั่วไป

ต้องมีความเข้าใจในหลักการกระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมในการร่วมกันเรียนรู้  ร่วมกันทำงาน ร่วมกันดูแล   
และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป  
 จากการที่ได้ศึกษาสภาพบริบทของบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ายังขาด
ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความต้องการวุฒิการศึกษาเฉพาะ
ด้านโดยตรง จึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาต่อ  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพให้กับตนเองให้เป็นผู้มี
ความสามารถ   และมีความเข้าใจในหลักการของการทำงานร่วมกัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงเปิดการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   เพ่ือเปิดโอกาสให้นักปกครองท้องถิ่น  ชุมชน  
บุคคลทั่วไป  ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ตามความต้องการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และการมีส่วนร่วม 
 

2. ชื่อหลักสูตร   
ชื่อภาษาไทย :   หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Associate  Program in Local Government 
 

3. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย :  อนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Associate  Degree in Local Government  
 ชื่อย่อภาษาไทย :  อ. (การปกครองท้องถิ่น) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  A. (Local Government) 
 

4. ปรัชญา 
 ผู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึก ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการด้านการปกครองท้องถิ่น 

  2.   เพ่ือให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น 
 3.   เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่า  มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่นและ
เป็นพลเมืองที่ดี 

4.  เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของผู้เรียนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

5.   เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่
 
 



 

6. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารด้านการปกครองท้องถิ่น 

     2.    มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น 
    3.    มีคุณธรรม จริยธรรม ซือ่สัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่น 
   4.   มีเจตนาคติท่ีดีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน 
 5.  มีความรู้ไปประกอบการงาน ด้านการปกครองท้องถิ่นไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน 
การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การปกครองระดับท้องถิ่น  

 

7. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ 
1. เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนราชการและเอกชน  
3. เป็นผู้นำในชุมชน ตำบล  หมู่บ้าน



 
8.แผนการเรียนตลอดหลักสูตรอนุปริญญาอนุปริญญา   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นจำนวน ...91....หน่วยกิต 
 

ลงชื่อ...................................ผูบ้ันทึกข้อมูล  ลงชื่อ.......................................................       ลงชื่อ..........................................................                              
(นายเทิดพงษ์ คงแก้ว)                   (นางรำภู  คงเพ็ชร)                 (นายนิยม  ชชูื่น)                            
ตำแหน่ง เจ้าหน้างานวัดผล                 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

กลุ่มวิชา 
รวม
นก 

ภาคเรียนที่ 1/61 ภาคเรียนที่2/61 ภาคเรียนที่1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 ภาคเรียนที่ 1/63 
ภาคเรียนที่ 2/63 

 
 

 รหัส ชื่อวิชา น ท ป ศ รหัส ชื่อวิชา น ท ป ศ รหัส ชื่อวิชา น ท ป ศ รหัส ชื่อวิชา น ท ป ศ รหัส ชื่อวิชา น ท ป ศ 
  น ท ป ศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30                                     

 30 

ศท 
0101 

ภาษาไทย
เพ่ือการ
สื่อสาร 

3 2 2 5 ศท 
0102 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสาร 1 

3 2 2 5 ศท 
0301 

จังหวัด
ศึกษา 

3 2 2 5 ศท 
0105 

ภาษา
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน
(ภาษา
มลายู) 

3 2 2 5 ศท 
0104 

ทักษะการ
พูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

3 2 3 5       

 

 ศท 
0401 

เทคโนฯ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
เรียนรู ้

3 2 2 5 ศท 
0402 

การคิดและ
การตัดสินใจ 

3 2 2 5 ศท
0404 วิทยาศาสตร์

เพ่ือชีวิต 
3 3 0 6 

ศท 
0201 

การศึกษา
ทั่วไปเพ่ือ
การพัฒนา

มนุษย์ 

3 2 2 5             

 
 ศท 

0302 
สังคมไทย
กับการ
พัฒนา 

3 2 2 5        
     

      
      

      

หมวดวิชาเฉพาะ 57                                     
วิชาแกน 21 ศศ 

0201 
ความรู้
เบ้ืองต้น
เก่ียวกับ
รัฐศาสตร ์

3 2 2 5 ศศ 
0203 

การเมืองการ
ปกครองของ

ไทย 

3 3 0 6 ศศ 
0204 

การปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

 

3 2 2 5 ศศ 
0210 

การ
บริหารงาน

คลัง
ท้องถิ่น 

3 2 2 5 ศศ 
0206 

องค์การและ
การจัดการ 

3 2 2 5       

  

ศศ 
0202 

ความรู้
เบ้ืองต้น
เก่ียวกับ
กฎหมาย 

3 3 0 6 ศศ 
0205 

เศรษฐศาสตร์
ทั่วไป 

3 3 0 6                         

วิชาเฉพาะด้านวิชา
บังคับ 

27             ศศ 
0214 

ภาวะผู้นำ 3 2 2 5 ศศ 
0212 

นโยบาย
สาธารณะ
และการ
วางแผน 

3 2 2 5 ศศ 
0213 

สังคมและ
วัฒนธรรม

ชุมชน
ท้องถิ่น 

3 2 2 5 ศศ 
0216 

สัมมนาการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

3 2 2 5 

 
 

      
      ศศ 

0215 
จิตวิทยา
สังคม 

3 2 2 5 
      

ศศ 
0208 

การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

เบ้ืองต้น 

3 2 2 5 ศศ 
0207 

ภูมิปัญญาใน
หลวง 

3 2 2 5 

  
      

            
      

      ศศ 
0211 

การบริหาร
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 2 5 

  
      

            
      

      ศศ 
0209 

การบริหาร
โครงการและ
งบประมาณ 

3 2 2 5 

วิชาเฉพาะด้านวิชา
เลือก 

6 

             

     ศศ 
0219 

กฎหมาย
ปกครอง 

3 3 0 6 ศศ 
0225 

การสื่อสาร
เพ่ือการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 2 5       

วิชาเฉพาะด้านวิชาการ
ฝึกงาน 

3 

                        

      ศศ 
0228 

การฝึก
ประสบการณ์
การปกครอง

ท้องถิ่น 

4 2 4 0 

หมวดวิชาเลือกเสรี 3                                     
หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

3 
      

บธ 
0107 

โปรแกรม
สำเร็จรูป

สำหรับธุรกิจ 
3 2 2 5                   

      

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 

90 
 15 11 8 26  15 12 6 27  15 11 8 26  15 11 8 26  15 10 11 25 

 16 8 8 20 



 

9. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
 รับเข้าภาคเรียนที่ .....1.../2561....... รุ่นที่ ....8..... จำนวนนักศึกษา ...150..... คน 
 

10. การเปิด – ปิดภาคการศกึษา 
ภาคการศึกษาที่ 1  เปิด (วัน/เดือน) สิงหาคม    ปิด(วัน/เดือน) มกราคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เปิด (วัน/เดือน) กุมภาพันธ์ ปิด(วัน/เดือน) กรกฎาคม 

 เปิดสอน วัน (ระบุวัน)เสาร์ – อาทิตย์ 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิการ(กรุณาระบุที่มาของตัวเลขหรือแสดงวิธีการคำนวณด้วย) 
 1. ค่าตอบแทนผู้สอน   (5ห้อง x 15 สัปดาห์ x 15 ชม.x 270 บาท) 
 2. ค่าวัสดุการศึกษา   (150คน/ภาคเรียนx 200 บาท) 
 3. ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา  (4 คน x 200บาทx 15สัปดาห์ x 5ศูนย์) 
 

สรุปงบประมาณในการดำเนินการ 
งบประมาณ 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 รวม 

ค่าตอบแทน 
(5 ห้อง x 15 สัปดาห์ x 15 ชม.x 270 บาท) 

303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 
1,822,500 

ค่าวัสดุการศึกษา 
(150คน/ภาคเรียนx 200 บาท) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
180,000 

ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา 
(4 คน x 200บาทx 15สัปดาห์ x 5ศูนย์) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
360,000 

รวมทั้งสิ้น 393,750 393,750 393,750 393,750 393,750 393,750 2,362,500 

 
12.ศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอน 

1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 
  1.1  ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  1.2  ห้องสมุดศูนย์การเรียน 

            1.3   ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนสงขลา 
     2.  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
   2.1 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
   2.2 ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา  โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
   2.3 ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
   2.4 ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
   2.5 ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียงอาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ 
      3.สื่อและอุปกรณ์การสอน 
   3.1  คอมพิวเตอร์ 
   3.2  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

 
 
 

 



 

13.อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

 
 
14.หน่วยจัดการศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดอาจารย์ผู้สอนและอำเภอที่เปิดสอนหลายหน่วยจัดให้ชัดเจน) 
 1. ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
 2. ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา 
 3. ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
 4. ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 
 5. ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 
 
15.คณะกรรมการหน่วยจัด (ถ้ามี) 
 1. ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 

๑.๑ นายพิพัฒน์พงษ์  หงษส์ัมฤทธิ์    ประธาน 
1.2  นางปาริชาต  ชสูุวรรณ     กรรมการ 
๑.3  นางสาวสภุาพร  บาเหม     กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางปาริชาติ  ชูสุวรรณและนางสาวสุภาพร  บาเหม 
 2. ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา 

2.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม   ประธาน 
     2.๒ นางนิตยา สงนวล      กรรมการ  
     2.๓ นายประสิทธิ์  สงนวล     กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ และนางสาวดารารัตน์ บางพระ 
3. ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
    3.๑ นายบุญชม  รามณรงค์     ประธาน 
    3.๒ นางพร  นพแดง      กรรมการ 

ลำ
ดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

 
ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3949900142xxx นายชัยวัฒน์  โยธี รป.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
รัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 

2550 
 
 

2546 

2 3920600925xxx นางสาวเอมอร 
เอี่ยมอักษร 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐศาสตร์ 
 
วิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์  

มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
สถาบันราช
ภัฏสงขลา 

2546 
 
 

2541 

3 3900200092xxx นางสุธี เทพสุริวงศ์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 
 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
วิทยาลยัครู
ยะลา 

2542 
 

2536 



 

    3.3  นางภิสลดา  ขุนพ่วง     กรรมการ 
    3.4 นายวิศรุต  รัตนอุบล       กรรมการ  
    3.5  นายกิตติวัฒน์  คงศรี     กรรมการ                           
    3.6  นายจิรพจน์    สังขท์อง     กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย์ และ นางรำภู คงเพ็ชร 
4. ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 

๗.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา   ประธาน 
๗.๒ นายพงศ์ศักดิ์ พิณสุวรรณ     กรรมการ 
7.๓ นางสาวอรสินี ประทุมวรรณ    กรรมการ 
7.4 นายเทิดพงษ์ คงแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางสุธี  เทพสุริวงศ์และนายเทิดพงษ์ คงแก้ว                  
5. ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 

       ๕.๑ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนเนียง   ประธาน 
      ๕.๒ นางสาวศศิวิมล พัฒเท     กรรมการ 
      ๕.๓ นางสาวจุฑาทิพย์  แก่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ และนางสาวเอมอร เอ่ียมอักษร 
 
16.ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน (ให้รายละเอียดอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรกรณีเปิดสอนหลายหน่วย แต่ใช้
แผนฯเดียวกันกรุณาแยกศักยภาพอาจารย์ผู้สอนตามหน่วยจัดที่เปิดสอน) 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา  

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /

สถาบันการศึกษา 
ตำแหน่งงานปัจจบุัน/

ประสบการณ ์

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

1 นายชัยวัฒน์ โยธี รป.ด./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
 
รป.ม./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
ศศ.บ./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

อาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎ
ยะลา 

มหาวิทยาลัยราภฎั
ยะลา 

-การเมืองการ
ปกครอง 
-รัฐศาสตร์เบื้องต้น     
-กฎหมายธุรกิจ 

2 นางสาวเอมอร เอีย่มอักษร ศศ.ม./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
 ศศ.บ./สถาบันราชภัฏ
สงขลา 
 

นักวิชาการศึกษา วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
สงขลา 

-การสื่ อ ส ารเพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น 
-การสั มมนาการ
ปกครองท้องถิ่น 

3 นางสุธี เทพสุริวงศ์ ศศ.ม./มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 ศศ.บ./วิทยาลัยครูยะลา 

ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- จังหวัดศึกษา 
- สังคมไทยกับการ
พัฒนา 

4 นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ กศ.ม. /ม.ทักษิณ 
ค.บ. /วิทยาลยัครูสงขลา 

ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 
- ทักษะการพูด
และเขียน



 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /

สถาบันการศึกษา 
ตำแหน่งงานปัจจบุัน/

ประสบการณ ์

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ กศ.ม. /ม.ทักษิณ 
ว.บ./มหาวิทยาลยัวลยั
ลักษณ ์
 

คร ู วิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ชีวิต 
-การบริหาร
โครงการและ
งบประมาณ 
-การวจิัยทาง
สังคมศาสตร์
เบื้องต้น 

6 นางสาวฮานันย ์นาวินพัฒน
รัตน์ 

รป.ม./มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
ศศ.บ./มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ  
 

โรงเรียนบ้านแบรอ -ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน (ภาษา
มลายูกลาง) 

7 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ จุฬามณี 
 

รป.ม/สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
น.บ./มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
กศ.บ./มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร 

ที่ปรึกษาเทศบาลนครสงขลา 
 

เทศบาลนคร
สงขลา 

-การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนา
มนุษย ์
 

8 นายบัญชา  พรหมประกอบ ศศ.ม./มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
ศศ.บ./มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
 

คร ู โรงเรียนนาทวี
วิทยาคม 

-ทักษะการพูด
และเขียน
ภาษาอังกฤษ 

9 นางชญานิษฐ์ สุวรรณมณี รป.ม./มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
บธ.บ./มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสงขลา 
 

หัวหน้าสว่นการคลัง  
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากบาง  
อ.เทพา จ.สงขลา 
จังหวัดสงขลา 
 

-การบริหารงาน
คลังท้องถิ่น 

10 นางสาวฮาบีบะห์ นิตา 
 

M.Ed.(Teaching 
Thinking)/มหาวิทยาลัย
นานาชาติประเทศ
มาเลเซีย 
ศษ.บ./มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

ครู โรงเรียนจริยธรรม
ศึกษามูลนิธ ิ

ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน(ภาษา
มาลายกูลาง) 

11 นางสาวทาวินี  บุญเหลือ 
 

รป.ม./มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
บธ.บ./มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

นักวิชาการศึกษา  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะเดา 

การบริหารการ
พัฒนา 

12 ว่าที่ร้อยตรวีัชรินทร์ วรรณตุง 
 

รป.ม./สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
กศ.บ./มหาวิทยาลัยศรี

ข้าราชการบำนาญ 
ประสบการณ์ผู้อำนวยการกอง
แผนและงบประมาณ 

 นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน 



 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /

สถาบันการศึกษา 
ตำแหน่งงานปัจจบุัน/

ประสบการณ ์

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
 
 

13 นายกิตติพงษ ์ โซติรัตน์ วท.บ./สถาบันราชภัฎ
สงขลา 
ศศ.ม.มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ธุรกิจส่วนตวั - -การหารการ
พัฒนาท้องถิ่น 

14 นางสาวปิยวรรณ  แก้วยอด บธบ./มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
บธ.ม. มหาวิทยาลัย
สงขลานคิรินทร์ 

นักวิชาการ อบต.บ้านน้ำบอ่ การจัดการ
วิสาหกจิชุมชน 

15 นายสมนึก  หนูเงิน รป.ม./
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร.บ./มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
 

เจ้าหน้าที่ชลประทานท่ามว่ง/
ประธานศูนยอ์งค์กรชุมชน
จังหวัดสงขลา 

อำเภอรัตตภูม ิ สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น 

16 นางนาฏยา หวันสน ิ
 

ศษ.ม. /
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร ์
 
อ.บ./มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
 

ครูชำนาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนบ้านป่ากอ 
อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

-ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 
 

17 นายอุสมาน หวังสนิ 
 

ศศ.ม./
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร ์
 

นักวิจยั นักวิจยัสถาบันสันติ
ศึกษา 

-สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น 
-การวจิัยทาง
สังคมศาสตร์ 

18 นายสุรงค์ เริงฤทธิ์ 
 

น.ม./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
น.บ./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

ผู้ช่วยนิติกร  
 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา 

-กฎหมายปกครอง 

19 นายชยพล  พยนตภ์าค 
 

รป.ม./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
ศน.บ./มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

เทศบาลตำบลควน
เนียง 

นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน 
 

20 นายสมเกียรติฤทธิศักดิ ์
 

กศ.ม./มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
ค.บ./วิทยาลัยครูสงขลา 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

โรงเรียนบ้านแม่ธ ี -ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-ภาวะผู้นำ 

23. นายศุภกจิพงศ์อักษร 
 

ศศ.ม./มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
ศศ.บ./มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสงขลา 
 

นายกเทศมนตรี 
 

เทศบาลตำบลควน
เนียง 

-การเมืองการ
ปกครองของไทย 
 
-การปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

 

 
 
 



 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึกข้อมูล         ลงชื่อ..................................   
         (นายเทิดพงษ์ คงแก้ว)                   (นางรำภู  คงเพ็ชร)                 
      ตำแหน่ง เจ้าหน้างานวัดผล    หัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
    .........../......................./................          ……../……………../……………………… 
 
    ลงชื่อ..................................................................... 
     นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
          รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน 
           ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 


