
 
 
 

                                                          

                                               ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนสงขลำ 

                                                  ที ่ 174/2563 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2563 (นักศึกษำรหัส62,63) บล็อค2 

                                              
 ด้วยวิทยำลัยชุมชนสงขลำจะด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่  1/2563 ของนักศึกษำรหัส 
62,63 บล็อค2 ในวันที่ 26-27 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ในสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำกำร
ปกครองท้องถิ่น สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน และ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสถำบันวิทยำลัยชุมชน พ.ศ.2558 มำตรำ 38 และมำตรำ 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 62,63 บล็อกที่ 2  
ส่งส ำนักวิชำกำร โดยผ่ำนช่องทำงอีเมล์ wadphol.skcc@gmail.com และตรวจควำมถูกต้องของ
ข้อสอบต้นฉบับ ก่อนกำรน ำไปใช้ในกำรสอบ ประกอบด้วย 

2.1 นำยพิพัฒน์พงษ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงสำวลักษณำ   ชิณวงศ์ กรรมกำร 
2.3 นำงสุธี เทพสุริวงค์ กรรมกำร 
2.4 นำงสำวศุภพิชญ์  ด ำนวล กรรมกำร 
2.5 นำยชด นิตศิริ 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
ละสำขำวิชำทุกศูนย์กำรเรียน ด ำเนินกำรจัดเตรียมตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม  2563 ถึงวันที่ 25 
ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย   
 
 
 
 

 3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสอบ  มีหน้ำที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยวิชำที่สอบในแต่ละสำขำวิชำ ที่ส่งมำในระบบก่อนท ำกำรจัดเตรียมเอกสำร ให้ถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับ ด ำเนินกำรจัดเตรียมตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม  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                 เทพสุริวงค์  กรรมกำร 
          3.2.7 นำงสำวลักษณำ      ชิณวงศ์  กรรมกำร 
 

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   



   3.2.8 นำงสำวกฤษณวรรณ                เสวีวงศ์  กรรมกำร 
          3.2.9 นำงสำวทัศนีย์         อุทัยสุริ  กรรมกำร 
          3.2.10นำยจิรพจน์           สังข์ทอง  กรรมกำร 
   3.2.11 นำงสำวสุไรดำ   กำซอ  กรรมกำร 
          3.2.12 นำงสำวปวรรณรัตน์     ประเทืองไทย กรรมกำรและเลขำนุกำร  
3.3  คณะกรรมกำรจัดด ำเนินกำรสอบปลำยภำค มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อสอบ จัดท ำตำรำงสอบ ตำมวัน 
เวลำ ที่สอบของทุกศูนย์กำรเรียน  ประสำนงำนและติดตำมปัญหำที่เกิดขึ้น  ติดตำมจ ำนวนนักศึกษำ
ไม่มีสิทธิ์สอบ นักศึกษำขำดสอบ บันทึก  ตรวจสอบและรำยงำน ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม  
2563 ถึงวันที่ 25 ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 3.4 คณะกรรมกลำงในกำรสอบ มีหน้ำ ดูแลควำมสะดวก และแก้ปัญหำที่เกิดกับนักศึกษำใน
แต่ละศูนย์กำรเรียนของแต่สำขำวิชำที่ด ำเนินกำร ในวันที่ 26-27 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 
 
                                                                                      
                                                                                    
 

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                   เทพสุริวงค์ 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 นำงสำวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ กรรมกำร 
3.4.10 นำงสำวดำรำรัตน์      บำงพระ กรรมกำร 
3.4.11 นำงสำวอำรีนำ   ยำมำเจริญ กรรมกำร 
3.4.12 นำงสำวสุไรดำ กำซอ กรรมกำร 
3.4.13 นำงสำวหทัยทิพย์ วงศำงำม กรรมกำร 
3.4.14 นำงสำวปวรรณรัตน์     ประเทืองไทย กรรมกำรและเลขำนุกำร    



 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เป็นไปตำมระเบียบ

โดยเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม  2563 
         สั่ง ณ วันที่  3 ธันวำคม  2563          

                                                                  
                                                              (นำยนยิม  ชูชื่น) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนสงขลำ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                          

ประกำศวิทยำลัยชุมชนสงขลำ 
เรื่อง ตำรำงสอบและรำยชื่ออำจำรย์ผู้คุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2563 ของนักศึกษำรหัส 62,63 

................................................................................................................................................................ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบระดับอนุปริญญำ ของนักศึกษำรหัส 62,63 ภำคเรียนที่ 1/2563 บล็อก

ที่ 2 ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงก ำหนดวัน เวลำ รำยชื่ออำจำรย์ผู้ควบคุมห้องสอบและรำยวิชำที่สอบ
ของแต่ละสำขำวิชำและศูนย์กำรเรียน ดังนี้ 
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (นักศึกษารหัส 62) 

ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ
(อำคำร2 ห้อง 237) 

26 ธันวำคม2563 
 

13.00.-16.00 น. ศท0103 อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 2  3(2-2-5) 

นำยบัญชำ พรมประกอบ 

-ศูนย์กำรเรียนควนเนียง 
(ห้องอำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษำมหำ
รำชินี) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท0103 อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 2  3(2-2-5) 

นำงสำวนวลทิพย์ มหำมงคล 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 
(อำคำร 2 ห้อง 226) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท0103 อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 2  3(2-2-5) 

นำงสำวลักษณำ ชิณวงศ์ 

-ศูนย์กำรเรียนสะเดำ 
(อำคำร 4 ห้อง 106) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท0103 อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 2  3(2-2-5) 

ดร.ศิริอร รัตนอุดม 

-ศูนย์กำรเรียนสทิงพระ 
(อำคำร3 ห้อง 321) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท0103 อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 2  3(2-2-5) 

นำยเกษม ยังนิ่ง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร2 ห้อง 238) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0202 ศิลปะและ
ทักษะกำรใช้ชีวิต3(2-2-5) 

นำงสำวสุดใจ  เคียนทอง 

-ศูนย์กำรเรียนควนเนียง 
(อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ห้องเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0202 ศิลปะและ
ทักษะกำรใช้ชีวิต3(2-2-5) 

นำยแวอำรงค์ สำและ 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 
(อำคำร2 ห้อง 224) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0202 ศิลปะและ
ทักษะกำรใช้ชีวิต3(2-2-5) 

นำงสุธี เทพสุริวงค์ 

-ศูนย์กำรเรียนสะเดำ 
(อำคำร3 ห้อง 326) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0202 ศิลปะและ
ทักษะกำรใช้ชีวิต3(2-2-5) 

นำยกิตติพงษ์ พันธุ์มณี 



สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นักศึกษารหัส 62) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ1 
(อำคำร 2 ห้อง 227) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0113 กำรประเมิน
และสร้ำงเสริมพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

นำงสำวธนพัชร แก้วปฏิมำ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ2 
(อำคำร 2 ห้อง 228) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0113 กำรประเมิน
และสร้ำงเสริมพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

นำงรัชนก สันนะกิจ 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 
(อำคำร2 ห้อง 223) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0113 กำรประเมิน
และสร้ำงเสริมพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

นำงสชำศิริ ศรีคงอยู่ 

-ศูนย์กำรเรียนสะเดำ 
(อำคำร4 ห้อง 101) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0113 กำรประเมิน
และสร้ำงเสริมพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

นำงร ำภู  คงเพ็ชร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ1 
(อำคำร2 ห้อง 223) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0102สมองกับกำร
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6) 

นำงปำริชำต ชูสุวรรณ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ2 
(อำคำร2 ห้อง 224) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0102สมองกับกำร
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6) 

นำงสำวศุภพิชญ์ ด ำนวล 

-ศูนย์กำรเรียนหำดใหญ่ 
(อำคำร2 ห้อง 221) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ปว 0102สมองกับกำร
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6) 

นำงสำวศจีมำศ พูลทรัพย์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นักศึกษารหัส 62) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร 2 ห้อง 234) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศธ 0419 กำรออกแบบ
กรำฟิกข้ันสูง3(2-2-5) 

นำยพิพัฒน์พงษ์ หงษส์ัมฤทธิ์ 

-ศูนย์กำรเรียนระโนด 
(อำคำร 1 ห้อง 123) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศธ 0419 กำรออกแบบ
กรำฟิกข้ันสูง3(2-2-5) 

นำยวีระพจน์ กิมำคม 

 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร 2 ห้อง 233) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป
3(2-2-5) 

นำยชด นิตศิริ 

-ศูนย์กำรเรียนระโนด 
(อำคำร 1 ห้อง 124) 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป
3(2-2-5) 

นำงสำวสุณัฏยำ อยู่อริยะ 

สาขาวิชาการจัดการ (นักศึกษารหัส 62) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร 2 ห้อง 224) 
 

26 ธันวำคม2563 
 

13.00.-16.00 น. กจ 1006 หลักกำรเงิน 
3(3-0-6) 

นำยมูหมัดยัมรี มะเซ็ง 

สาขาวิชาการจัดการ (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร 2 ห้อง 244) 

26 ธันวำคม2563 
 

13.00.-16.00 น. ศท0305 คณิตศำสตร์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 

นำงสำวกิตฏิกำร์  ช่วยหนู 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(อำคำร2 ห้อง 231) 
 

26 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. ศท0301 กำรเข้ำใจดิจิทัล 
3(2-2-5) 

นำยสมพร ขุมทองรัตนกุล 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (นักศึกษารหัส 63) 
ศูนย์การเรียน/ห้องสอบ วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา (รหัสวิชา) อาจารย์ผู้คุมสอบ 
-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(ห้อง OKMD) 

26 ธันวำคม2563 
 

13.00.-16.00 น. ศท0301 กำรเข้ำใจดิจิทัล 
3(2-2-5) 

นำงสำวรทิตำ  ไกรเทพ 

-ศูนย์กำรเรียนเทพำ 
(ห้อง OKMD) 

27 ธันวำคม2563 13.00.-16.00 น. กท0903จิตวิทยำบริกำร
และกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 

นำยอุสมำน หวันสนิ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม   2563 
         สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวำคม  2563                         

                                                                  
                                                               (นำยนิยม  ชูชื่น) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนสงขลำ



 


