
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/61 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  หอง 225 ศูนยการเรียนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางปาริชาต ชูสุวรรณ 
เปดเรียนวันท่ี  22 ส.ค.63 - 13 ธ.ค.63 

 
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. 13.00-13.50น. 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 ปว 0109 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

                                      นางสาวพจนา  บญุสนอง 

                                            063-0806165 

 
พัก 

วิชาที่ 3 ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

นางอังสนา แสงจันทรศิริ 

087-2930360/0873996176 

 

 
อาทิตย 

 

 

 

วิชาที่ 3 ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน3(3-0-6) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

089-9877501 

 
พัก 

     วิชาที่ 4 ปท 0120 การฝกประสบการณ 4(300) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

089-9877501 

 

 

เปดเรียนวันที่ 19 ธ.ค.63 - 13 ก.พ.64 

 

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 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นายอภิชาติ อวะภาค 

081-44807825 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นายอภิชาติ อวะภาค 

081-44807825 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.2/61 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 หอง 226 ศูนยการเรียนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางปาริชาต ชูสุวรรณ 
เปดเรียนวันท่ี  22 ส.ค.63 - 13 ธ.ค.63 

 
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 ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

นางอังสนา แสงจันทรศิริ 

087-2930360 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0109 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

นางสาวพจนา  บุญสนอง 

063-0806165      

 

 
อาทิตย 

 วิชาที่ 3 ปท 0120 การฝกประสบการณ 4(300) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

089-9877501 

 
พัก 

วิชาที่ 4 ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน3(3-0-6) 

               นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

                   089-9877501  

 

 

 

เปดเรียน 19 ธ.ค.63 - 13 ก.พ.64 

 

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 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นางสาวธิดารัตน  จันทรแกว 

081-4786752 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นางสาวธิดารัตน  จันทรแกว 

081-4786752 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/61 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนอําเภอหาดใหญ  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 
เปดเรียนวันท่ี 22 ส.ค.63 - 13 ธ.ค.63   

  
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 ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน3(3-0-6) 

    นางสาวณัฐวดี  ชูศรี 

        081-8964838 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

    นางสาวณัฐวดี  ชูศรี 

        081-8964838 

 

 

 
อาทิตย 

วิชาที่ ปท 0120 การฝกประสบการณ4(300) 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

089-7354822 

 
พัก 

วิชาที่ 4 ปว 0109 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

089-7354822 

 

 

เปดเรียนวันที่ 19 ธ.ค.63 - 13 ก.พ.64 

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 
 วิชาท่ี 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นายจตุพงค เกิดศรี 
089-5980103 

 

พัก 
วิชาท่ี 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นายจตุพงค เกิดศรี 
089-5980103 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/61 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนอําเภอสะเดา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศุภพิชญ  ดํานวล 
เปดเรียนวันท่ี  22 ส.ค.63 - 13 ธ.ค.63    

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  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 0120 การฝกประสบการณ4(300) 

นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

089-9189412 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั 3(2-2-5) 

นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

089-9189412 

 

 
อาทิตย 

วิชาท่ี 3 ปว 0109 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

นายกันตศักด์ิ  หลีเพ่ิมสุข 

086-9575045 

 
พัก 

วิชาท่ี 4 ปว 0111 การจัดการช้ันเรียน3(3-0-6) 

นางนิตยา  สงนวล 

089-4688298 

 

 

 

เปดเรียนวันท่ี 19 ธ.ค.63 - 13 ก.พ.64 
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 

 วิชาท่ี 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นางสาวทัศนีย  อุทัยสุริ 

080-1407246 

 
พัก 

วิชาท่ี 5 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

นางสาวทัศนีย  อุทัยสุริ 

080-1407246 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

       

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/62 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 หอง 227 ศูนยการเรยีนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางปาริชาต  ชูสุวรรณ 
เปดเรียนวันท่ี  4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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 
 

 

 

วิชาที่1ปว 0105หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3(3-0-6) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

089-9877501 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0110 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

นางสชาศิริ  วัชรานุรักษ 

087-2958493 

 

 

 
อาทิตย 

 

 

 

วิชาที่ 3ศท 0302การคิดสรางสรรคและการแกปญหา3(2-2-5) 

นายวิชยั  รัตนศิริ 

 086-9699403 

 
พัก 

วิชาที่ 4  ศท 0104การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5)

นางสาวเพียงฤทยั  แกวมีศรี 

089-5874377 

 

  

เปดเรียนวันท่ี  31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 
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 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5)

นางสาวธนพัชร  แกวปฏิมา 

081-9101204 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5)

นางสาวธนพัชร  แกวปฏิมา 

081-9101204 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

    

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 

 



 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.2/62 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 หอง 228 ศูนยการเรียนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
อาจารยท่ีปรึกษา นางปาริชาต  ชูสุวรรณ 
เปดเรียนวันท่ี  4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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  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 ปว 0110 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

นางสชาศิริ  ศรีคงอยู  

087-2958493 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0105หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3(3-0-6) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

                         089-9877501 

 

 

 
อาทิตย 

 วิชาที่ 3 ศท 0104การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 3(2-2-5) 

นางสาวเพียงฤทยั  แกวมีศรี 

089-5874377 

 
พัก 

วิชาที่ 4 ศท 0302การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3(2-2-5) 

                           นายวิชยั  รัตนศิริ 

                             086-9699403 

 

 

เปดเรียนวันท่ี  31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 
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  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 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5)      

นางรัชนก  สันนะกิจ 

089-9755551 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 

นางรัชนก  สันนะกิจ 

089-9755551 

 

 
อาทิตย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/62 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนอําเภอหาดใหญ  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 
เปดเรียนวันท่ี 4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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 ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3(3-0-6    

                   นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

   089-7354822 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0110 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

                 นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

      089-7354822 

 

 
อาทิตย 

 

    

วิชาที่ 3 ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

นางสาวรัชนีกร  แกวคุมภัย 

087-3922706 

 

 
พัก 

วิชาที่  4 ศท 0302การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3(2-2-5) 

นางรัชนก  สันนะกิจ 

      089-9755551 

 

 

เปดเรียนวันท่ี 31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 
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 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 

นางสชาศิริ    ศรีคงอยู   

087-2958493 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 

นางสชาศิริ  ศรีคงอยู   

087-2958493 

 

 
อาทิตย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/62 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนอําเภอสะเดา วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศุภพิชญ  ดํานวล 
เปดเรียนวันท่ี 4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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 
       วิชาที ่1 ศท 0302การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3(2-2-5) 

นายประสิทธิ์  สงนวล 

089-2967601 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ศท 0104 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5)                 

นางผลดี  แกวปฐมวัน 

086-2866866 

 

 

 
อาทิตย 

                 วิชาที ่3 ปว 0110 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

089-9189412 

 
พัก 

 วิชาที ่4 ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3(3-0-6) 

               นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

                         089-9189412 

 

 

เปดเรียนวันท่ี 31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 
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 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5)

นางรําภู คงเพ็ชร 

093-5769163 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 

นางรําภู คงเพ็ชร 

093-5769163 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 



 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/63 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 หอง 223 ศูนยการเรียนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางปาริชาต ชูสุวรรณ 
เปดเรียนวันท่ี 4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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 ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

นายกันตศักด์ิ  หลีเพิ่มสุข 

086-9575045 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1 3(2-2-5) 

นางสาวลักษณา  ชินวงค 

081-9639521 

 

 
อาทิตย 

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

นายสมเกียรติ ฤทธิศักด์ิ 

089-2963434 

 
พัก 

    วิชาที ่4 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

นางสาวณัฐชยาวีย  สุขเอียด 
086-7462175 

 

 

เปดเรียนวันที่ 31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 

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 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั 

3(3-0-6) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

   089-9877501 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั       

          3(3-0-6) 

นางปาริชาต ชูสุวรรณ 

                         089-9877501 

 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.2/63 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 หอง 224 ศูนยการเรียนอําเภอเทพา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

เปดเรียนวันท่ี 4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63  
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 

 วิชาท่ี 1 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1 3(2-2-5) 

นางสาวลักษณา  ชินวงค 

081-9639521 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย              

3(3-0-6) 

นายกันตศักด์ิ  หลีเพิ่มสุข 

086-9575045 

 

 
อาทิตย 

  วิชาที ่3  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

นางสาวณัฐยาวี สุขเอยีด 

086-7462175 

 
พัก 

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

นายสมเกียรติ ฤทธิศักด์ิ 

089-2963434 

 

 

เปดเรียนวันที่ 31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 

 
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 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั              

3(3-0-6)                        

    นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

   089-9189412 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั

3(3-0-6)                        

  นางสาวศุภพิชญ   ดํานวล 

      089-9189412 

 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปรญิญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปฐ.1/63 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนอําเภอหาดใหญ  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยท่ีปรึกษา นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 
เปดเรียนวันท่ี4 ก.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 

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 

 วิชาท่ี 1 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1 3(2-2-5) 

นางสาวบังอร  กลองสูงเนิน 

093-7401691 

 
พัก 

วิชาที่ 2 ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)             

นางกาหลง ไชยศร 

083-1840569 

 

 

 
อาทิตย 

    วิชาที่ 3  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

นายประภาส  ทองนิล 

098-7839857 

 
พัก 

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

นายปกรณ  เจะมะ 

087-5708511 

 

  

เปดเรียนวันที่ 31 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 

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 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั3(3-0-6) 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

089-7354822 

 
พัก 

วิชาที่ 5 ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั                           

3(3-0-6)                 
   นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 

                        089-7354822 

 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 

  

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย 
 

 

 

        ลงช่ือ        ลงช่ือ          ลงช่ือ   

        (นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                      (นายนิยม ชูช่ืน) 

              ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 


