
วิทยาลยัชมุชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/61  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563   ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ห้อง 235 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายชด  นิตศิริ 
เปิดเรียน 22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์  

 
วิชาที่1 ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั 3(2-2-5) 

นางสาวทัศนยี์  อุทยัสุร ิ
080-1407246 

 

พัก 

 
วิชาที่ 2  คธ 0425การฝกึประสบการณ์  3 (320) 

นายชด นิตศริิ/นางสาวทัศนยี์  อุทยัสุร ิ
097-0692287/080-1407246 

 

 

อาทิตย์  

 

วิชาที่ 3 คธ 0416 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 3 (2-2-5) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์

088-7911400 

พัก 

 

วิชาที่ 4 คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์

088-7911400 

 

 

เปิดเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ ์2564 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร ์

  
วิชาที่ 5  ศท 0302   การคดิสร้างสรรคแ์ละการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

นางสาวดวงกมล  แก้วเกลีย้ง 
081-1509843 

 
 

พัก 

 
วิชาที่ 5  ศท 0302   การคดิสร้างสรรคแ์ละการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

นางสาวดวงกมล  แก้วเกลีย้ง 
081-1509843 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
  

 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุริ)                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/61  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563   ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด   โรงเรียนระโนดวิทยา อาคาร 1 หอ้ง 121 

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายชด  นิตศิริ 
เปิดเรียน 22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์  

 

วิชาที่ 1 คธ 0416 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 3 (2-2-5) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์

088-7911400 

พัก 

 

วิชาที่ 2 ศท 0301 การเข้าใจดิจทิัล 3(2-2-5) 
นางสาวสุณัฏยา  อยู่อริยะ 

081-9637030 

 

อาทิตย์  

 
วิชาที่ 3 ศท 0302  การคิดสรา้งสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

นางสาวดวงกมล  แก้วเกลีย้ง 
081-1509843 

 

พัก 

 

วิชาที่ 4 คธ 0425การฝกึประสบการณ์  3 (320) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์/นางสาวทัศนีย์  อทุัยสรุ ิ

088-7911400/080-1407246 
 

 

 

เปิดเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ ์2564 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 

  

วิชาที่ 5 คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์

088-7911400 

 
 

พัก 

 

วิชาที่ 5 คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์

088-7911400 

 

 
อาทิตย์ 

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 
  
  

 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุริ)                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/62  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563   ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ห้อง 234 

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุร ิ
เปิดเรียน 4 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์  

 
วิชาที่1 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร2 3(2-2-5) 

นายสทุธิพร  เพ็งลาย 
089-2962894 

พัก 
วิชาที่ 2  คธ 0409 ระบบฐานขอ้มูล 3 (2-2-5) 

นางวิภาวี  ประดับจนัทร ์
089-7328788 

 

อาทิตย์  

 

วิชาที่ 3 คธ 0411 การสือ่สารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3 (2-2-5) 
นายชด  นติศิร ิ
097-0692287 

พัก 

 

 วิชาที่ 4 คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(0-0-6) 
นาวสาวศุภมาส  อยูอ่รยิะ 

081-9637030 

 

 

เปิดเรียน 31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาคม 2563 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 

  
วิชาที่ 5 คธ 0419  การออกแบบกราฟกิขัน้สูง 3 (2-2-5) 

นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์
088-7911400 

 
 

พัก 

 
วิชาที่ 5 ศธ 0419  การออกแบบกราฟกิขัน้สูง 3 (2-2-5) 

นายพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์
088-7911400 

 

 
อาทิตย์ 

 

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
 
 

  
 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุริ)                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/62  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563   ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด   โรงเรียนระโนดวิทยา อาคาร 1 หอ้ง 123 

 อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวทัศนีย ์ อุทัยสุร ิ
เปิดเรียน 4 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์  

 

วิชาที่ 1 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร2 3(2-2-5) 
นางสาวจฬุา บุญคลอ่ง 

098-0354957 
 

พัก 
วิชาที่ 2 คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

นางสาววาสนา  ชมุพล 
095-9602658 

 

อาทิตย์ 
 

 
 

วิชาที่ 3 คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
นางสาวสุณัฏยา  อยู่อริยะ 

081-9637030 
พัก 

 

วิชาที่ 4  คธ 0411 การสื่อสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย 3 (2-2-5) 
นายวรีะพจน์  กิมาคม 

081-9636410 
 

 

 

 

เปิดเรียน 31 ตุลาคม 2563 ถึง  26 ธันวาคม 2563 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 

  
วิชาที่ 5 คธ 0419 การออกแบบกราฟกิขัน้สูง 3 (2-2-5) 

นายวรีะพจน์  กิมาคม 
081-9636410 

 

 
 

พัก 

 
วิชาที่ 5 คธ 0419 การออกแบบกราฟกิขัน้สูง 3 (2-2-5) 

นายวรีะพจน์  กิมาคม 
081-9636410 

 

 

 
อาทิตย์ 

 

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุริ)                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลัยชมุชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/63  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนอำเภอเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ห้อง 233 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายพพิัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์
เปิดเรียน 4 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 
 

 

วิชาที่ 1 คธ 0402  หลักการจดัการ 3(3-0-6) 
นาวสาวศุภมาส  อยูอ่รยิะ 

081-9637030 
พัก 

วิชาที่ 2  คธ 0403 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
นางมูหมัดยัมรี มะเซ็ง 

089-9890909 
 

อาทิตย์  

 
วิชาที่ 3 ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปัญญา 3 (2-2-5) 

นางสาวพจมาน  พรหมเดชะ 
082-8939141 

พัก 

  
วิชาที่ 4 คธ 0406 ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เนต็ 3(2-2-5) 

นายชด  นติศิร ิ
097-0692287 

 

 

เปดิเรียน 31  ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาคม 2563 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 

  
วิชาที่ 5 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 

นายชด  นติศิร ิ
097-0692287 

พัก  
วิชาที่ 5 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 

นายชด  นติศิร ิ
097-0692287 

 

 
อาทิตย์ 

 

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 
 
 

  
 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุริ)                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/63  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนอำเภอระโนด   โรงเรียนระโนดวิทยา อาคาร 1 หอ้ง 124 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายพพิัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ ์
เปิดเรียน 4 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2563 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 
 
 

 
วิชาที่ 1 คธ 0402  หลักการจดัการ 3(3-0-6) 

นาวสาวกัณฐิกา   อนิทสระ 
081-7559264 

พัก 

 
วิชาที่ 2  คธ 0403 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

นาวสาวกัณฐิกา   อนิทสระ 
081-7559264 

 
 

อาทิตย์  

 
วิชาที่ 3 คธ 0406 ระบบปฏิบัติการอินเตอร์เนต็ 3(2-2-5) 

นายสมพร ขุมทองรัตนกุล 
093-7191584 

พัก 

  
วิชาที่ 4 ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปัญญา 3 (2-2-5) 

นางสาวณิชมน  ศรีณะกิจจา 
088-7560971 

 
 

 

เปิดเรียน 31 ตุลาคม 2563 ถึง 26  ธันวาคม 2563 
 

วัน/เวลา 08.00-08.50น. 08.50-09.40น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

เสาร์ 

  
วิชาที่ 5 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 

นางสาวสุณัฏยา  อยู่อริยะ 
081-9637030 

พัก  
วิชาที่ 5 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 

นางสาวสุณัฏยา  อยู่อริยะ 
081-9637030 

 

 
อาทิตย์ 

 

 
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  
 

  
 

ลงชื่อลงชื่อ                                                                       ลงชื่อ     ลงชื่อ  
(นางสาวทัศนีย์  อุทยัสุร)ิ                           (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)              (นายนิยม ชูชื่น) 

    ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ                    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 


