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การขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง)พุทธศักราช 2556 
 
 

1.หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ประชากรโลกขาดความสงบสุข การได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทำให้คนเริ่มต้น
แข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย ทุกคนต้องพยายามเอาตัวรอดจากสภาพการณ์ต่างๆ แม้แต่เด็กก็ต้องปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงไม่มีผู้ดูแลเด็ก 
ต้องนำไปฝากไว้ที่สถานประกอบการหรือศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้นการสร้างคนให้สามารถดำรงชีวิตที่มุ่งเน้นการ
เป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและ
ควรเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่วัยปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองของชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ควรมุ่งให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มี
พัฒนาการตามวัย การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรในอนาคตวิทยาลัยชุมชนมี
ภาระหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ในด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมีทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนให้มี
ความเข้มแข็ง จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนขึ้น และมีแนวปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน คือ ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่สนองกับบริบทใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของของชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
 

2. ชือ่หลักสูตร   
ชื่อภาษาไทย :   หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Associate of Education Program in Early Childhood Education 

 

3. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :   อนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   : Associate Program in Early Childhood Education 
 ชื่อย่อ (ไทย) :   อ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : Associate  Degree in Early Childhood Education) 
 

4. ปรัชญา 
 บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักและศรัทธาในวิชาชีพ     มีความรู้และ
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

 

 
 
 
 



 

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในการอบรม 

เลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยั 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวชิาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นครูปฐมวัย 

 
6. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
2.  มีทักษะในการปฏิบัติเข้าใจหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติในการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาการ

เรียนรู้ขอผู้เรียนด้านปฐมวัยศึกษา 
3.   มีความรู้และความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และแก้ปัญหาในการอบรมเลี้ยง ดูแล ะ 

ให้การศึกษาเด็กปฐมวยั 
 

7. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ 
1. ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก ในโรงเรียนของรัฐ และเอกชน 
2. เปิดกิจการรับเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย 
3. เปิดสอนพิเศษ จัดการเรียนการสอนพัฒนาการผู้เรียนในสาขาวิชาปฐมวัย 



 

8.แผนการเรียนตลอดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ...90....หน่วยกิต 

 
ลงช่ือ...................................ผู้บันทึกข้อมูล         ลงช่ือ.......................................................              ลงช่ือ...........................................................  
       (นายเทิดพงษ์ คงแก้ว)                        (นางรำภู  คงเพ็ชร)                         (นายนิยม  ชูช่ืน)                        
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ตำแหน่ง เจ้าหน้างานวัดผล                            ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา                                  ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 



 

9. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
 รับเข้าภาคเรียนที่ .....1.../2561....... รุ่นที่ ....8..... จำนวนนักศึกษา ...120..... 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   (4ห้อง x 15 สัปดาห์ x 15 ชม.x 270 บาท) 
 2. ค่าวัสดุการศึกษา   (120คน/ภาคเรียนx 200 บาท) 
 3. ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา  (4 คน x 200บาทx 15สัปดาห์ x 4ศูนย์) 
 

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

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

243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 
1,458,000 

ค่าวัสดุการศึกษา 
(120คน/ภาคเรียนx 200 บาท) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
144,000 

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

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
288,000 

รวมทั้งสิ้น 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,890,000 

 
 
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 
      3.สื่อและอุปกรณ์การสอน 
   3.1  คอมพิวเตอร์ 
   3.2  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

 
 
 
 
 



 

13.อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
ลำดั
บที ่ เลขประจำตัวประชาชน 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
 
 

1 1510200052xxx นายนรินทร์ รินพนัสสัก 

กศ.ม.  
 
 

ค.บ. 

- วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(การศึกษาปฐมวัย) 
- การศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ 
 

2557
2553 

 

2 

3959900362xxx นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย ์

กศ.ม 
ศศ.บ 

- หลักสูตรและการ
สอน 
- เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

2551 
2545 

3 
394100371xxx นางปาริชาต  ชูสวุรรณ 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

- จิตวิทยา
การศึกษา 
- ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2550 
2545 

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

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

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน นางปาริชาติ  ชูสุวรรณ  และนางสาวสุภาพร  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 
     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  เทพสุริวงศ์  และนายเทิดพงษ์ คงแก้ว                  
16.ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน (ให้รายละเอียดอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรกรณีเปิดสอนหลายหน่วย แต่ใช้
แผนฯเดียวกันกรุณาแยกศักยภาพอาจารย์ผู้สอนตามหน่วยจัดที่เปิดสอน) 
 
ลำดับที่  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สถาบัน 
ตำแหน่งงาน

ปัจจุบัน/
ประสบการณ์/ 
ระยะเวลา 

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

1 นายนรินทร์ รินพนัสสัก กศ.ม. /มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 
 
ค.บ./มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

ครู วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

-การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย 
- ฝึกงาน 

2 นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย ์ กศ.ม/ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
ศศ.บ/มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์  

ครูชำนาญการ วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- การศึกษาปฐมวยั 
- สื่อการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 
- นิทานและหุ่น
สำหรับเด็กปฐมวัย 

3 นางปาริชาต    ชูสวุรรณ กศ.ม/มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
 ค.บ./สถาบันราชภฏัยะลา 

ครูผู้ช่วย วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- จิตวิทยาสำหรับ
ครู 
- จิตวิทยาพัฒนาการ
และการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวัย 

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

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 
- ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ 

5 นางสุธีเทพ  สุริวงค์ ศศ.ม./ม.ทักษิณ 
ศศ.บ./วิทยาลัยครูยะลา 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- จังหวัดศึกษา 
- สังคมไทยกับการ
พัฒนา 

6 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ กศ.ม. /ม.ทักษิณ 
ว.บ./มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์
 

ครู วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต 
-การบริหารโครงการ
และงบประมาณ 
-การวจิัยทาง
สังคมศาสตร์
เบื้องต้น 
-โครงการทาง
การศึกษาปฐมวัย 

7 นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ ค.บ./วิทยาลัยครูสงขลา 
ศษ.ม./มหาวิทยาลัยศิลปกร 

ครูชำนาญการ วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

- หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงงานทางการ



 

ลำดับที่  
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สถาบัน 

ตำแหน่งงาน

ปัจจุบัน/
ประสบการณ์/ 
ระยะเวลา 

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

ศึกษาปฐมวยั 
- ฝึกงาน 

8 นายชด  นิตศิริ ค.ม./มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ
นคร 
วท.บ./สถาบันราชภัฎพระนคร 

ครูชำนาญการ วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

-เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้
-ระบบคอมพวิเตอร์ 
 

9 นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ กศ.ม./ม.นเรศวร 
วท.บ./ม.นเรศวร 
 

ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา -สอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ 
-โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

10 นายกันต์ศักดิ ์ หลีเพิ่มสุข กศ.ม./มหาวิยาลัยทกัษิณ 
 
ค.บ./สถาบันราชภัฏสงขลา 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุภาษิ
ตาราม 

-กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  
-สื่อการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 

11 นายอายุ  หีมงอย ศษ.ม./
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ค.บ./สถาบันราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒน
ศึกษา 

-นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 
-การจัด
ประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัย 

12 นางสาวจิราพร  จันทภาโส ค.ม./จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ./
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครู โรงเรียนเทศบาล 
ปาดังเบซาร์ 

-การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

13 นางมัสรา  หงษ์สัมฤทธิ ์
 

ศษ.ม./มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
บธ.บ./มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
 

ครู โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ 

-คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

14 นางรัชนีกร  แกว้คุ้มภยั ศษ.ม./มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กศ.บ./มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
 

ครูชำนาญการ ร.ร.หาดใหญ่รัฐ
ประชาสรรค์ 

-ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

15 นางสาวจิราภรณ์ นวลละลอง ศ.ษ.ม./มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
ศศ.บ./มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ครู โรงเรียนสมานคุณ
วิทยาทาน 

-หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

16 ดร.ศิริอร  รัตนอุดม Ph.D./Universiti  Sains 
Malaysia 
กศ.ม./
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศษ.บ./มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
 

ข้าราชาการ
บำนาญ 

- -ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ 



 

ลำดับที่  
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สถาบัน 

ตำแหน่งงาน

ปัจจุบัน/
ประสบการณ์/ 
ระยะเวลา 

สถานที่ทำงาน รายวิชาที่สอน 

17 นางสาวณัฐวดี  ชูศร ี ศษ.ม./ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ศษ.บ/
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

รองผู้อำนวย โรงเรียนสงขลา
พัฒนาปัญญา 

-การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 

18 นางรำภู  คงเพ็ชร กศ.ม./มหาวิทยาลันทักษิณ 
วท.บ./มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒภาคใต้ 
  

นักวิชาการ
ศึกษา 

วิทยาลยัชุมชน
สงขลา 

-การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-การศึกษา
พฤติกรรมเด็ก 
-การคิดและการสิน
ใจ 
-โครงการทาง
การศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

19 นางสาวอุษณีย ์ เสือดี ศษ.ม./จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ค.บ./สถาบันราภัฎสงขลา 

ครู โรงเรียนบ้าน
คอลอมูดอ 

-ศิลปะหรับครู
ปฐมวัย 

20 นางสาวเพ็ญ  อรุณศรี กศ.ม./มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
กศ.บ./มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ สงขลา 

ครู โรงเรียนเทพพิทยา
ภานุมาศ 

-การคิดและการ
ตัดสินใจ 

21 นางสาวอรรัตน์  เจริญพรทิพย ์ ศษ.ม./
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ค.บ. /มหาวิทยาลัยราภฎั
สงขลา 

ครู โรงเรียนเทศบาล 4 -นิทานสำหรับหุ่น
เด็กปฐมวัย 

22 นางสาวรัชนก บูเอียด กศ.ม./มหาวิทยาลันทักษิณ 
วท.บ./มาหวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา  

ครู โรงเรียนคอลอมูดอ -การคิดและการ
ตัดสินใจ 
-การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-การศึกษา
พฤติกรรมเด็ก 

23 นางสาวชาดษา  จันพรหมทอง ศศ.ม./
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คบ./มหาวิทยาลัยราภัฎสงขลา 

ครู โรงเรียนบ้านท่า
ม่วง 

-ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ 

24 นางสาวสชาสิริ  ศรีคงอยู่ ค.ม. /มาหวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 
ศษ.บ./ มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมธิราช 

ครู โรงเรียนบ้านโคกสิ
เหรง 

-การจัดประสบการ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 
 
 
 



 

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

 


