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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1. ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากับ ศู นย์ อํา นวยการบริ ห ารจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่มุ่ง ดํ าเนิ นงานจั ด
การศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาพื้นที่พัฒนา
พิ เ ศษภาคใต้ ตามยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ ว ยการขยายโอกาสและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาให้กับคนในพื้นที่ โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นกลไกสําคัญต่อการแก้ปัญหาความ
ไม่สงบในภาคใต้ที่ยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลาขึ้นเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2550 เพื่อให้จัดการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่า
ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักสําคัญในการดําเนินงานคือ “วิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน”
ปีงบประมาณ 2550 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นจากศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งหมดจํานวน 3,000,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
เป็น 2 ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2550 เป็นการศึกษาข้อมูลและเตรียมการ
เพื่อเสนอขอประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลา
- ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 30 กันยายน 2550 เตรียมการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเทพาเพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงานชั่วคราววิทยาลัยชุมชน
สงขลา
ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการดําเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
และยั งคงอยู่ในเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
ทั้ ง หมด การดําเนิ นงานจั ดการศึ กษาจึง มุ่ง เน้นการสร้ างโอกาสการเข้า ถึงการศึ กษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาและการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 4 อําเภอ ของ
จังหวัดสงขลาเป็นหลัก ได้แก่ อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี
ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลามาเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา มีนักศึกษาระดับอนุปริญญา
จํานวน 845 คน ในจํานวน 5 สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย
พัฒนาชุมชนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ซึ่งได้ขยายศูนย์จัดการเรียนการสอนออกไปเป็น 5
อําเภอได้แก่
1) อําเภอเทพา ใช้ศูนย์โรงเรียนเทพา
2) อําเภอจะนะ ใช้ศูนย์โรงเรียนจะนะวิทยา
3) อําเภอสะเดา ใช้ศูนย์โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

2
4) อําเภอระโนด ใช้ศูนย์โรงเรียนระโนดวิทยา
5) อําเภอควนเนียงใช้ศูนย์โรงเรียนควนเนียงวิทยา
6) อําเภอหาดใหญ่ ใช้ศูนย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 นับเป็นรุ่นที่สองจํานวน จํานวน 174 คน
ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น จํานวน 26 คน
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 54 คน
3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 18 คน
4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 18 คน
5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 58 คน
สําหรับหลักสูตรฝึกอบรม มีประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกรมหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน หลักสูตรพัฒนาอาชีพและหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้ว จํานวน 4,066 คน
ศูนย์ตั้ง
สํานักงานชั่วคราววิทยาลัยชุมชนสงขลาตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอําเภอเทพา โดยทําการปรับปรุง
อาคารของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเทพา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร สํานักงาน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เลขที่ 186/2
ถนนประธานสุขา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 0-7437-6667 โทรสาร 0-7437-6665 เว็บไซต์ www.sk-cc.ac.th
โรงเรียนระโนดวิทยา

โรงเรียนควนเนียงวิทยาคม

โรงเรียนจะนะวิทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล
ภาคใต้

วิทยาลัยชุมชนสงขลา (แม่ข่าย)
โรงเรียนเทพา

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนสะเดา(ขรรชัยฯ)
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งศูนย์จดั การศึกษาของปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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1. ศูนย์จัดการศึกษาโรงเรียนเทพา
ที่ตั้ง 136/1 ถ.ประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 0-74376302 โทรสาร 0-7437-6010 ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 300 เมตร
จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 5 สาขา ดังนี้
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ศูนย์จัดการศึกษาโรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนจะนะวิทยา ที่ตั้ง หมู่ 9 ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 37 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา 1 สาขา คือ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. ศู น ย์ จั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นกอบกุ ล วิ ท ยาคม
และโรงเรี ย นสะเดา(ขรรค์
ชัย กัมพลานนท์ อนุสรณ์)
โรงเรี ย นกอบกุ ล วิ ท ยาคม ที่ ตั้ ง เทศบาลตํ าบลคลองแงะ ถ.กาญจนวนิ ช อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170 ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 80 กิโลเมตร โรงเรียนสะเดา
(ขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อนุสรณ์) ร่วมจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 2 สาขา คือ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4. ศูนย์จัดการศึกษาโรงเรียนระโนดวิทยา
ที่ตั้ง 154 หมู่ 3 ตําบลระโนด อําเภอระโนด จ.สงขลา 90140 เบอร์โทรศัพท์ 074 –
391017 ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 143.79 กิโลเมตร จัดการเรียนการ
สอนในระดับอนุปริญญา 2 สาขา คือ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
5. ศูนย์จัดการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา
ที่ตั้ง 709 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 เบอร์โทรศัพท์ 074-386015-6
ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 120 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา 2 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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6. ศูนย์จัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
ที่ตั้ง 346/45 ถนนพลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110.โทรศัพท์:0-7425-3457/
โทรสาร:0-7425-2432 ระยะทางจากศูนย์จัดการศึกษา ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา 90 กิโลเมตร จัดการ
เรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 1 สาขา คือ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ปรัชญา
การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยร่วม ปัจเจกบุคคล จึงควรได้รับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพแห่งตนและศักยภาพของรัฐ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดํารงอยู่
เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณค่าแห่ง
ชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
วิสัยทัศน์
“วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา จั ด การศึ ก ษารู ป แบบเครื อ ข่ า ยที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สร้ า งโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”
พันธกิจ
1. ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญารูปแบบเครือข่าย ที่สนองความต้องการ
ของชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. ขยายการบริการทางการศึกษาด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพ และคุ ณภาพชีวิตและโครงการพัฒ นาทางด้ านอาชี พหรือด้านทักษะในการปฏิบัติงานรูปแบบ
เครือข่าย ที่สนองความต้องการของชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
3. จัดระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งเครือข่ายบุคคล เครือข่ายหน่วยงาน และ
เครือข่าย ICT ที่สามารถเชื่อมโยงและประสานงานกับสถานที่เรียนครอบคลุมจังหวัดสงขลา
4. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเครือข่ายและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆให้มีสมรรถนะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
7. จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพให้มีผลการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(TQF) เกณฑ์มาตรฐานสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)
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กลยุทธ์
1. ประชาสัมพันธ์ให้ถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการท้องถิ่นจํานวนเพิ่มขึ้น
3. ขยายพื้นที่บริการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นด้อยโอกาส
4. เร่งพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ
5. ปลูกฝังเจตคติทางสังคมไทยเรื่องความเรียบง่าย การพึ่งตนเอง การยึดสายกลาง
และความพอเพียงเพื่อนําไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขสันติและยั่งยืน
6. ยกระดับคุณภาพการบริหาร การจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการต่างๆให้
ได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. พั ฒ นาสมรรถนะครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
8. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1. นโยบายด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.1 การศึกษาระดับอนุปริญญา
1) ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตามความต้องการของชุมชน
ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเน้นเป็นพิเศษสําหรับ ๔ อําเภอในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจของจังหวัดสงขลา
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและมีความสัมพันธ์มากขึ้นกับการแก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชุมชน
3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความยืดหยุ่นเอื้ออํานวยต่อสภาพการประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาในแต่ละชุมชน
4) ส่งเสริมให้มีกองทุนหรือมูลนิธิสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
1.2 นโยบายด้านการจัดฝึกอบรม
1) ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างหลากหลาย และท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้เพิ่มให้กับสมาชิกของชุมชน
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากฐานทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชน

6
2. นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา
1) ส่งเสริมให้มีการนําเอากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) มาใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
2) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยเป็นฐานการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้ข้อมูล
ความรู้จากการจัดการความรู้ที่ดําเนินการโดยชุมชนเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาได้เอง
4) ส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และทักษะในด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สถาบันการศึกษารวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณอื่น ๆ
3. ด้านการบริหาร
1) ส่งเสริมสมรรถนะของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น
3) เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้
ทันสมัยและเพียงพอ
4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ใช้เครือข่ายร่วมการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ในด้านต่าง
ๆ เช่น การจัดการความรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนางานอาชีพที่ดําเนินการอยู่ เป็นต้น
4. ด้านความมั่นคงและสมานฉันท์
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
นักศึกษาและชุมชน
2) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัตงิ านหรือสนับสนุนที่อยู่อาศัยที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง สนับสนุนให้
มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนวิจัย จัดให้มีแหล่งเงินทุนสวัสดิการ
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3. การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.1 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.2 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปนี้
1. นายโสภณ สุขโข
ประธาน
2. นายประเสริฐ แก้วเพชร
กรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการ
กรรมการ
5. นายสุธรรม เสนาจิตต์
6. นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการ
7. นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการ
8. นายศลใจ วิบูลกิจ
กรรมการ
9. นายเนือบ เพชรรัตน์
กรรมการ
10. นายมุหรอด ใบสะมะ
กรรมการ
11. นายรุ่น ช่อมณี
กรรมการ
12. นายนูรุดดี ดะแซสาเมาะ
กรรมการ
13. นายธํามรงค์ แขวงเพ็ชรแก้ว
กรรมการ
14. นายนิยม ชูชื่น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายโสภณ สุขโข
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

นายรุ่น ช่อมณี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด

นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด

นายธํามรงค์ แขวงเพ็ชรแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนือบ เพชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายมุหรอด ใบสะมะอุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศลใจ วิบูลกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุธรรม เสนาจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิยม ชูชนื่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการและเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีคณะกรรมการสภาวิชาการที่ได้รับการตั้งเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2554 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายนิยม ชูชื่น
ประธานกรรมการ
2. ดร.สมคิด แก้วประสิทธิ์
กรรมการ
3. นายศุภกิจ พงศ์อักษร
กรรมการ
4. นายบุญเลิศ จันทระ
กรรมการ
5. นายพ่วง ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
6. รศ.กิตติ ตันไทย
กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง
กรรมการ
8. รศ.ลําดวน เกษตรสุนทร
กรรมการ
9. น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายนิยม ชูชนื่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

ดร.สมคิด แก้วประสิทธิ์
กรรมการ

นายศุภกิจ พงศ์อักษร
กรรมการ

นายบุญเลิศ จันทระ
กรรมการ

นายพ่วง ชัยสวัสดิ์
กรรมการ

รศ.กิตติ ตันไทย
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง
กรรมการ

รศ.ลําดวน เกษตรสุนทร
กรรมการ

น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
กรรมการและเลขานุการ
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3.4 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 28 คน ดังนี้

นายนิยม ชูชนื่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

นางวิลัย บุตร์วัตร

น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ

ครูชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ

ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ

ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นางสุวรรณี วัชรีบํารุง

นายวีระพจน์ กิมาคม

น.ส.ลักษณา ชินวงศ์

ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและกิจการนักศึกษา

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานจัดตั้งและบริการเครือข่าย

ครูชํานาญการพิเศษ
นายทะเบียน

น.ส.ปาริชาต แก้วทอง

น.ส.เอมอร เอี่ยมอักษร

น.ส.ภาวดี ฉัตรจินดา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการพัสดุ
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นางชนัญชิดา เพชรมณี

น.ส.จารุวรรณ แก้วทองราช

น.ส.สุพัตรา วันทนีย์ศรี

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ฉัตรพิรณ
ุ ชนะภัย

น.ส.ฟาธีย่าห์ เลรักมาน

น.ส.นูรีซนั สาบอเฮ็ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายรังสฤษ ล่าหับ

นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า

น.ส.กูอัสราณี กูเง๊าะ

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ไปรยา ดําแสงสวัสดิ์

น.ส.ศิริวรรณ ทองเพ็ชร

น.ส.วรรณา หมุนศรี

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์การเรียน

นายอํานาจ หัสไชย

นายวรรัตน์ ชูมณี

น.ส.นูรีดา บือราเฮง

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

พนักงานทําความสะอาด

นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์

นายธนพล ใจสุข

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
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4. การจัดการเรียนการสอน
4.1 หลักสูตรอนุปริญญา
เป็นการกําหนดเป้าหมายแผนการจัดการศึกษาภาพรวมของวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
การกําหนดเป้าหมายการจัดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยได้กําหนด 3 เป้าหมายหลัก คือ
(1) เป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าใหม่ในภาพรวม ในงบประมาณ 2555 (ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2/2554 และ3/2554) วิทยาลัยชุมชนสงขลา กําหนดเป้าหมายรับนักศึกษาเข้าใหม่ จํานวน
433 คน
(2) เป้าหมายจํานวนนักศึกษาคงอยู่ในภาพรวม ในงบประมาณ 2555 (ปีการศึกษา2554
ภาคเรียนที่2/2554 และ3/2554) วิทยาลัยชุมชนสงขลา คาดว่าจะมีนักศึกษาคงอยู่รวม จํานวน 602
คน
(3) รวมเป้าหมายในการจัดการศึกษาทั้งนักศึกษาเก่าและเข้าใหม่ จํานวน 1,035 คน
แต่ผลการดําเนินการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปรากฏว่ามีผู้เข้าเรียน ดังนี้
ตารางแสดงผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตร
หน่วยจัดการศึกษา
สาขาวิชา
(คน)
อนุปริญญา
โรงเรียนเทพา
การปกครองท้องถิ่น
222
การพัฒนาชุมชน
44
การศึกษาปฐมวัย
158
การจัดการทั่วไป
41
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107
โรงเนียนจะนะวิทยา
การศึกษาปฐมวัย
78
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ปกครองท้องถิน่
51
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
นนท์อนุสรณ์
โรงเรียนระโนดวิทยา
การปกครองท้องถิ่น
104
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
การพัฒนาชุมชน
55
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
การปกครองท้องถิ่น
41
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล
การศึกษาปฐมวัย
19
ภาคใต้
รวมทั้งสิน้
1,067
จากข้ อ มู ล ในตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา สามารถจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
อนุปริญญาสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1,067 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 103.09
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4.2 หลักสูตรฝึกอบรม
การกําหนดเป้าหมายหลักสูตรระยะสั้น ในแต่ละปีการศึกษาจะคาบเกี่ยว 2 ปีงบประมาณ (คือ
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554 อยู่ในปีงบประมาณ 2554 และภาคเรียนที่2 กับ 3 ของปีการศึกษา
2554
อยู่ในปีงบประมาณ 2555) ในการกําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามแผนฯ กําหนดใน
ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 600 คน และปีงบประมาณ 2555 จํานวน 1,000 คน
ในการดําเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สนองความต้องของผู้เรียนปรากฏว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ดําเนินการได้เกินเป้าหมายทุกปี ดังข้อมูลดังข้อมูลที่นําเสนอใน ตารางต่อไปนี้
แสดงข้อมูลจํานวนหลักสูตรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
จํานวนผู้เข้า
จํานวนผู้เข้า
หลักสูตร
รับบริการ
หลักสูตร
รับบริการ
(คน)
(คน)
รวมทั้งสิน้
1,150
รวมทั้งสิน้
1,053
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
(เกษตรกรรม, ศิลปวัฒนธรรม, เทคโนโลยี, การบริหาร
จัดการ/ธุรกิจ, อาหาร, เสริมสวย, ดอกไม้, ผ้า และอื่นๆ)

1. ตี่ลี่ฮวงจุ้ย
2. การจัดขันหมากไทย

60
18

3. การทําขนมไทย

22

4. การจัดขันหมากตามประเพณีไทย
มุสลิม
5. การทําพิมเสนน้ํา/การบูรหอม
เป็นของชําร่วย
6. การทําผ้าบาติก
7. การทําขนมเบเกอร์รี่
8. ช่างปูนปั้น
กลุ่มคอมพิวเตอร์
9. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. คอมพิวเตอร์โปรแกรมUbuntu

103
126
27
15
15
-

216
151

(เกษตรกรรม, ศิลปวัฒนธรรม, เทคโนโลยี, การบริหาร
จัดการ/ธุรกิจ, อาหาร, เสริมสวย, ดอกไม้, ผ้า และอื่นๆ)

1. การทําขนมไทย
2. การทําอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ
3. การจัดการธุรกิจการทํา
เครื่องแกงบรรจุถุง
4. การถักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม

32
20
30
123

5. การทําของชําร่วยในงานพิธีการ

55

6. การทําดอกไม้จากผ้าใยบัว
7. การร้อยลูกปัด
8. ศิลปะเดโคพาจ
9. การจัดขันหมากไทย
10. ผักสวนครัวรั้วกินได้
11. การผูกผ้าในงานพิธีการ
12. การจัดดอกไม้สด
13. การจัดขันหมากตามประเพณี
ไทยมุสลิม
กลุ่มคอมพิวเตอร์
14. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-

20
43
143
111
30
42
51
20
54
-
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ปีงบประมาณ 2554
หลักสูตร

ปีงบประมาณ 2555
จํานวนผู้เข้า
รับบริการ
(คน)
21

11. การดูแล บํารุงรักษาและ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
12. โปรแกรม Microsoft excel
13. พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
กลุ่มพัฒนาทางด้านภาษา
14. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับครอบครัว
กลุ่มสุขภาพ
15. การนวดแผนไทย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต
-

20
218

31
10
-

-

จํานวนผู้เข้า
รับบริการ
(คน)
-

-

-

หลักสูตร

กลุ่มพัฒนาทางด้านภาษา
15. ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานสําหรับ
ครอบครัว
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
17. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
กลุ่มสุขภาพ
18. การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต
19. การจัดการศพในศาสนาอิสลาม
(ญะนาซะห์)
20. ตี่ลี่ฮวงจุ้ย

19
117
71
42
105
22

5. การดําเนินงานโครงการ
ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ คาบเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 2 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2554 ระหว่าง 1 มิ.ย. 54 -30 ก.ย. 54 และ
ปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง 1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55 มีกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดใน
แผนในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.

งบประมาณ 2554
(ระหว่าง 1 มิ.ย. 54 -30 ก.ย. 54)
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
โครงการพัฒนาผู้สอนระดับอนุปริญญา
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

เป้าหมายตาม
โครงการ

ผลการ
ดําเนินงาน

112 คน
50 คน
60 คน

112 คน
70 คน
70 คน

6 แห่ง

6 แห่ง
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ผลการ
งบประมาณ 2554
เป้าหมายตาม
ดํ
า
เนินงาน
โครงการ
(ระหว่าง 1 มิ.ย. 54 -30 ก.ย. 54)
5. โครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันนักศึกษาอนุปริญญา
45 คน
47 คน
6. โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
300 คน
628 คน
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร สู่ประชาคม 25 คน
25 คน
อาเซียน
8. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน
20 คน
30 คน
9. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของ วชช.สงขลา
1,650 คน
1,139
10. โครงการประชาสัมพันธ์เข้าถึงชุมชน
5 ช่องทาง 5 ช่องทาง
11. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ วชช.สงขลา
20 คน
22 คน
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร วชช.สงขลา
20 คน
23 คน
ด้วยการจัดการความรู้
13. โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
15 ครั้ง
23 ครั้ง
14. โครงการศึกษาความต้องการของชุมชน
1,000 คน 1,440 คน
15. โครงการวิจัยประเมินผลโครงการไทยเข้มแข็งอําเภอเทพา
50 คน
50 คน
16. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา
5 กิจกรรม 4 กิจกรรม
500 คน
274 คน
17. โครงการประกันคุณภาพ
23 คน
28 คน
18. โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
10 ครั้ง
15 ครั้ง
19. โครงการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้
500 คน
731 คน
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อพันธกิจของ สวชช.และวชช.สงขลา
20. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
1 วงดนตรี 1 วงดนตรี
21. โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
1,000 คน
936 คน

1.
2.
3.
4.

งบประมาณ 2555
(ระหว่าง 1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผสู้ อนระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา (ประชุมครูผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน)
โครงการพัฒนาครูที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555
และปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

เป้าหมายตาม
โครงการ

ผลการ
ดําเนินงาน

60 คน

60 คน

65 คน

70 คน

600 คน
27 คน

1,500 คน
27 คน

