
 ๑ 

หลักสูตรภาษาจีนเบื้องตน้ 
จ านวน 50 ชั่วโมง 

  
 

ความเป็นมา 
  

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือความเข้าใจทางวัฒนธรรม
เจ้าของภาษาอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถ
แข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษากลางและภาษาจีนเพ่ือเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ติดกับ
ชายแดน  

 กศน.อ าเภอเมืองปาน ตระหนักถึงความส าคัญข้างต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จึงได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มภาษาจีนเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความสามารถในการใช้ภาษา พัฒนา
ศักยภาพประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือประโยชน์กับประกอบอาชีพในเวทีสากลต่อไป ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าหลักสูตรการสอนภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ต่อไป  

 
หลักการของหลักสูตร  
    

1. เป็นหลักสูตรส าหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพ่ือการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม   
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล  

2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน   
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จ าลองและ/หรือสถานการณ์จริง  

  
จุดมุ่งหมาย 
 

1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน 
2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ กลุ่มค า ส านวน ประโยคบทสนทนาง่าย ๆ ที่เก่ียวกับการสื่อสารได้  
3. สามารถสื่อสารภาษาจีนอย่างง่าย ๆ ไดใ้นสถานการณ์จ าลอง และ/หรือ สถานการณ์จริง  

 
เป้าหมาย 
 

1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
2. นักเรียน นักศึกษา  
 

 
 
 
 



 ๒ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 การฝึกเขียนพยัญชนะ
ภาษาจีนเบื้องต้น 

ผู้เรียนสามารถเขียนพยัญชนะ
ภาษาจีนได้ 

พยัญชนะพินอิน หรือ ฮั่นหยู่พิน
อิน (จีนตัวเต็ม: 漢語拼音; 

จีนตัวย่อ: 汉语拼音; พิน

อิน: Hànyǔ Pīnyīn แปลว่า การ
ถอดเสียงภาษาจีน) คือระบบใน  
การถ่ายถอดเสียงภาษาจีน
มาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน 
ความหมายของพินอินคือ 'การรวม
เสียงเข้าด้วยกัน' 

๑๐ 

2 ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน(拼音) 
อ่านออกเสียง และ
ประสมเสียงค าง่ายๆ 
ตามหลักการออกเสียง 

ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียง 
และประสมเสียงค าง่ายๆ ตาม
หลักการออกเสียงได้ 

 พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต์ หลักการออกเสียง     
การประสมเสียง 

 

๑๕ 

3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของค า กลุ่มค า และ
ประโยคจากการฟังหรืออ่านได้ 

 

ค า กลุ่มค า และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว อาหาร และเครื่องดื่ม ค าศัพท์ 
50-100 ค าจาภาพ 

๑๐ 

4 การฟังหรือการอ่าน
ประโยค บทสนทนา 

ตอบค าถามจากการฟังหรือการ
อ่านประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบได้ 

 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบประโยคค าถามและ
ค าตอบ  ตัวอย่าง  

这/ 那是狗、鸡、大

象、熊猫。 

zhè/nà shì gǒu ，jī，
dàxiàng， xióngmāo. 

 ……什么？……shénme? 

A: 这 / 那是什么? Zhè 
/nà shì shénme?  

B: 这/ 那是猫。Zhè/nà 

shì māo. 
 

๑๕ 



 ๓ 

 
ค าอธิบายรายหัวเรื่อง 
 

๑. การฝึกเขียนพยัญชนะภาษาจีนเบื้องต้น 
๑.๑ การเขียนพยัญชนะภาษาจีน (พินอิน) 
  

๒. อ่านออกเสียง และประสมเสียงค า  
๒.๑ อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 

           
 ๓. ภาพ หรือสัญลักษณ์ 

๓.๑ ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรืออ่านจากภาพหรือสัญลักษณ์ 
         

๔. การฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา 
๔.๑ ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบประโยคค าถามและค าตอบ 

  
 
รายละเอียดค าอธิบายรายหัวเรื่อง 
 

         เรื่องท่ี ๑ 
การฝึกเขียนพยัญชนะภาษาจีนเบื้องต้น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 ผู้เรียนสามารถ 
1. เขียนพยัญชนะภาษาจีนได้ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ฝึกเขียนตัวอักษรจีนเบื้องต้น พยัญชนะพินอิน หรือ ฮั่นหยู่พินอิน (จีนตัวเต็ม: 漢語拼音; จีน 

ตัวย่อ: 汉语拼音; พินอิน: Hànyǔ Pīnyīn แปลว่า การถอดเสียงภาษาจีน) คือระบบในการถ่ายถอดเสียง
ภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน ความหมายของพินอินคือ 'การรวมเสียงเข้าด้วยกัน'ภาษา ที่สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

๑. วิทยากรทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาจีนของผู้เรียน 
๒. ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์    
๓. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาร่วมกัน 
๔. วิทยากรวัดผลประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 

 



 ๔ 

 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือแบบคัดภาษาจีนเบื้องต้น 
๒. กระดานไวท์บอร์ด 
๓. ปากกาเคมี 
๔. กระดาษ A4 
๕. ปากกาหรือดินสอ 
๖. แบบทดสอบ 
๗. วิดีทัศน์ตัวอย่างการเขียนอักษรพินอิน 

 
เวลาเรียน/จ านวน/ชั่วโมง จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 
 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑ สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน 
- การซักถามวิทยากร 
- การตอบค าถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้เรียน บัญชีลงเวลาเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

เรื่องท่ี ๒ 
อ่านออกเสียง และประสมเสียงค า  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 ผู้เรียนสามารถ 
1. อ่านออกเสียง และประสมเสียง ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียงได้ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต์ หลักการออกเสียง การประสมเสียง 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

๑. วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนและร่วมกันท าแบบทดสอบ 
๒. ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์    
๓. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาร่วมกัน 
๔. วิทยากรวัดผลประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือภาษาจีนเบื้องต้น 
๒. กระดานไวท์บอร์ด 
๓.  ปากกาเคมี 
๔. กระดาษ A4 
๕. ปากกาหรือดินสอ 
๖. แบบทดสอบ 
๗. วิดีทัศน์ตัวอย่างการอ่านออกเสียง 
 

เวลาเรียน/จ านวน/ชั่วโมง  จ านวน  ๑๕  ชั่วโมง 
 
 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑ สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน 
- การซักถามวิทยากร 
- การตอบค าถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้เรียน บัญชีลงเวลาเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เรื่องท่ี ๓ 
ภาพ หรือสัญลักษณ์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 ผู้เรียนสามารถ 
๑. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าประโยคจากการฟังหรืออ่านได้ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  

อาหาร และเครื่องดื่ม ค าศัพท์ 50-100 ค าจากภาพ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

๑. วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนและร่วมกันท าแบบทดสอบ 
๒. ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์    
๓. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาร่วมกัน 
๔. วิทยากรวัดผลประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือภาษาจีนเบื้องต้น 
๒. กระดานไวท์บอร์ด 
๓.  ปากกาเคมี 
๔. กระดาษ A4 
๕. ปากกาหรือดินสอ 
๖. แบบทดสอบ 
๗. วีดิทัศน์ตัวอย่างการอ่านออกเสียง 
 

เวลาเรียน/จ านวน/ชั่วโมง  จ านวน  ๑๐ ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑ สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน 
- การซักถามวิทยากร 
- การตอบค าถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้เรียน บัญชีลงเวลาเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

 
เรื่องท่ี ๔ 

การฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 ผู้เรียนสามารถ 
1. ตอบค าถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบได้ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ฝึกอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบประโยคค าถามและค าตอบ  ตัวอย่าง  

这/ 那是狗、鸡、大象、熊猫。zhè/nà shì gǒu ，jī，dàxiàng， xióngmāo. 

 ……什么？……shénme?   A: 这 / 那是什么? Zhè /nà shì shénme?    B: 这/ 那是猫。

Zhè/nà shì māo. 
   
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

๑. วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนและร่วมกันท าแบบทดสอบ 
๒. ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์    
๓. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาร่วมกัน 
๔. วิทยากรวัดผลประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือภาษาจีนเบื้องต้น 
๒. กระดานไวท์บอร์ด 
๓.  ปากกาเคมี 
๔. กระดาษ A4 
๕. ปากกาหรือดินสอ 
๖. แบบทดสอบ 
๗. วีดิทัศน์ตัวอย่างการอ่านออกเสียง 
 

เวลาเรียน/จ านวน/ชั่วโมง  จ านวน  ๑๕ ชัว่โมง 
 
 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑ สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน 
- การซักถามวิทยากร 
- การตอบค าถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒ ตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้เรียน บัญชีลงเวลาเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
แนวทางการประเมินผลการเรียน 

วิธีการ เครื่องมือ 
๑.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของผู้เรียน 
-  การซักถาม 
-  การแสดงความคิดเห็น 
-  การตอบค าถาม 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒. ตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบของผู้เรียน -  แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

การประเมินหลักสูตร 
 

          การประเมินหลักสูตร  โดยการประเมินครบทั้งระบบของหลักสูตร  ประกอบด้วย  การประเมินเอกสาร
หลักสูตร  การประเมินผลระบบของหลักสูตรและการประเมินผลผลิต 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา 

๑.การประเมิน
เอกสารหลักสูตร 

องค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรได้แก่ 
-จุดมุ่งหมายหลักสูตร 
-โครงสร้างของ
หลักสูตร 
-เนื้อหาของหลักสูตร 

พิจารณาความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตร 

แบบประเมิน    
ความพึงพอใจ 

ก่อนการใช้หลักสูตร 
 
หลังการใช้หลักสูตร 

๒.การประเมินผล
ระบบของหลักสูตร 

คุณภาพของผู้สอน 
-งบประมาณ 
-สถานที ่
-สื่อการเรียนการสอน 
-การวัดผลและ
ประเมินผล 
ฯลฯ 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน    
ความพึงพอใจ 

ระหว่าง – หลังการ
ใช้หลักสูตร 

๓.การประเมินผล 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.ความคิดเห็นของ  
ผู้ผ่านการเรียนการ
สอน 

1.ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากรายงาน  
ผู้จบหลักสูตร 
2.สอบถามความคิดเห็น
ของผู้ผ่านการเรียนการสอน
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนไป
แล้ว ๑ เดือน 

-รายงานผู้จบ
หลักสูตร 
-แบบสอบถาม 
ความคดิเห็น 

หลังการใช้หลักสูตร 

 

 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
 

๑. องค์ประกอบต่างๆของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน(ค่า IOC มีค่าไม่น้อยกว่า ๐.๕) 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
๕. ร้อยละ ๘๐ ของผู้จบหลักสูตรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ใน           

การประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้ 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

รายช่ือผู้สอนในหลักสูตร 
 

เรื่องท่ี หัวเรื่อง ชื่อวิทยากร/แหล่งเรียนรู้ 
๑. การฝึกเขียนพยัญชนะภาษาจีนเบื้องต้น 

- พยัญชนะพินอิน หรือ ฮั่นหยู่พินอิน (จีนตัว 

เต็ม: 漢語拼音; จีนตัวยอ่: 汉语拼音; พิน

อิน: Hànyǔ Pīnyīn แปลว่า การถอดเสียงภาษาจีน) คือ
ระบบในการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วย
ตัวอักษรโรมัน ความหมายของพินอินคือ 'การรวมเสียงเข้า
ด้วยกัน' 

นางสาวกรรณิการ์    ศิริค า 

๒. อักษรตามระบบพินอิน(拼音) อ่านออกเสียง และ
ประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 
- พยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต์ หลักการออก 

เสียง การประสมเสียง 

นางสาวกรรณิการ์    ศิริค า 

๓. ภาพ หรือสัญลักษณ์ 
- ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายเก่ียวกับ 

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม ค าศัพท์ 50-100 ค าได้ 

นางสาวกรรณิการ์    ศิริค า 

๔ การฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา 
- ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ

ประโยคค าถามและค าตอบ  ตัวอย่าง 这/ 那是狗

、鸡、大象、熊猫。zhè/nà shì gǒu ，

jī，dàxiàng， xióngmāo.……什么……shénme? 

A: 这 / 那是什么? Zhè /nà shì shénme?  

B: 这/ 那是猫。Zhè/nà shì māo. 
-  

นางสาวกรรณิการ์    ศิริค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

๑. นายอนันต์  พุ่มพันธุ์วงค ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล  ประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญฤทัย ไชยวงค์หลัง ข้าราชการครู 
๔. นายทรงศักดิ์  หวานแหลม พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครูอาสาสมัคร  
๕. นางพรรณเพ็ญ จันทร์อินตา พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครูอาสาสมัคร  
๖. นางสาวภาวิณี บุตรเล็ก  พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครู กศน.ต าบล 
๗. นางสาวประวีรา อ่ิมปัญญา พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

ครู กศน.ต าบลบ้านขอ 
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก้ก่อนน าไปใช้ 
 

๑. นางวิภาวน ี  ไชยวรรณ์ ผู้อ านวยการฯ   ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงศักดิ์  หวานแหลม พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครูอาสาสมัคร  
๓. นางสาวขวัญฤทัย ไชยวงค์หลัง ข้าราชการครู    กรรมการและเลขานุการ 

   
รายช่ือคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

๑. นายอนันต์  พุ่มพันธุ์วงค ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล  ประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญฤทัย ไชยวงค์หลัง ข้าราชการครู   กรรมการ 
๔. นายทรงศักดิ์  หวานแหลม พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครูอาสาสมัคร  
๕. นางพรรณเพ็ญ จันทร์อินตา พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครูอาสาสมัคร  
๖. นางสาวประวีรา อ่ิมปัญญา พนักงานราชการ   กรรมการ 

ครู กศน.ต าบล 
๗. นางสาวภาวิณี บุตรเล็ก  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

ครู กศน.ต าบลหวัเมือง 
 
 
 
 
 

 


