
 

 

 

วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนควนเนียง   วิทยาลยัชุมชนสงขลา ห้องเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษามหาราชินี 

 อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 2564 

 
วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

ร.ต.เกียรติศักดิ์  พรหมทอง 
089-7344258 

พัก  วิชาที่ 2 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  
3 (3-0-6) 

นายสเถียร มณีโรจน ์
089-8700290 

  

เสาร์  วิชาที่ 3 ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 
ว่าที่รอ้ยตรีวชัรนิทร์ วรรณตงุ 

081-9692767 / 081-9577108 

พัก  วิชาที่  4  ศท  0302  การคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหา 3(2-2-5) 
นางสาววทินา  จันทร์นวล 

081-5414341 

 

 
เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 2564 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 

นายชาญวทิูร  สุขสว่างไกร 
088- 7862379 

พัก วิชาที่ 5  ศท  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 
นายชาญวทิูร  สุขสว่างไกร 

088- 7862379 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 



 

 

 

วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 237 

อาจารย์ทีป่รึกษา นายจิรพจน์  สังข์ทอง 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 2564 

 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 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  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 
นางฟาธยี่าห ์ชูเชิด 

088-7827728 

 
พัก 

 
วิชาที่  2 ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 

นางสาวอาทิมาพร  ทองออ่น 
091-4616818 

 
 

 
อาทิตย ์

 
 วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

นายกุศล ขนุเพ็ชร 
093-7620077 

 
พัก วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 

3 (3-0-6) 
ว่าที่รอ้ยตรนีิพนธ ์จุฬามณ ี

081-5984189 

 

 
เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 2564 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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  การคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหา 3(2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีวงศ์ 
081-9590684 

พัก วิชาที่  5  ศท  0302  การคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหา 3(2-2-5) 
นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีวงศ์ 

081-9590684 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กจิกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 



 

 

 

วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนสทิงพระ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง321 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางสุธี  เทพสุริวงค ์
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 2564 

 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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 ์

  
วชิาที่  1 ศท  0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีวงศ์ 
081-9590684 

พัก 

 
วิชาที่ 2 ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 

นายประสิทธิ์ หนูประกอบ 
097-3807251 

 

 
 

 
อาทิตย ์

 
 วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

ร.ต.เกยีรติศกัดิ์  พรหมทอง 
089-7344258 

 
พัก 

วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  
3 (3-0-6)  

นายสเถยีร มณีโรจน ์
089-8700290 

 

 
เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 2564 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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  0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม  3(2-2-5) 
ไกรสีห์ ชูช่วย 
096-6917628 

พัก 
วิชาที่ 5  ศท  0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม  3(2-2-5) 

ไกรสีห์ ชูช่วย 
096-6917628 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 



 

 

 

วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนสะเดา   วทิยาลยัชมุชนสงขลา อาคาร4 ห้อง106 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวอาทมิาพร  ทองอ่อน/นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 2564 

 

วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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 1 ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 
นางสาวอาทิมาพร  ทองออ่น 

091-4616818 
 

พัก วิชาที่ 2 ศท  0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
นายประสิทธิ์  สงนวล 

089 -2967601 

 

 
อาทิตย ์

 วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 
3 (3-0-6) 

ว่าที่รอ้ยตรนีิพนธ ์จุฬามณี 
081-5984189 

 
พัก 

วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 
นายกุศล ขนุเพ็ชร 
093-7620077 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 2564 
วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 

นางสาวชยกร  พูลฉิม 
082-2347098 

 วิชาที่ 5  ศท  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 
นางสาวชยกร  พูลฉิม 

082-2347098 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 
 



 

 

 

วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนหาดใหญ่   วิทยาลัยชุมชนสงขลา หอ้ง226 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวเอมอร  เอี่ยมอักษร/นายจิรพจน์  สังข์ทอง 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 2564 

 
วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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 1 ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 
นายสมศักดิ ์ ชูศร ี
095-0310936 

พัก วิชาที่2 ศท  0302  การคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหา 3(2-2-5) 
นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีพงศ์ 

081-9590684 

 

 
อาทิตย ์

 
วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

นายไพศาล  พนังแก้ว 
081-9577052 

 
พัก 

วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  
3 (3-0-6)  

นายพิสฐิ พุฒแกว้  
080-8675987 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 2564 
วัน/เวลา 08.00-08.50 น. 08.50-09.40 น. 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  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 

นางสุธี  เทพสุรีวงค์ 
081-4850266 

พัก วิชาที่ 5  ศท  0203  พลเมืองกับความรับผดิชอบสังคม  3(2-2-5) 
นางสุธี  เทพสุรีวงค์ 

081-4850266 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 
 


