
 
คําส่ังวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ท่ี 050/๒๕62 
เรื่อง แต�งตั้งผู$สอนประจําปฏิบัติหน$าท่ีงานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ป2การศึกษา ๒๕62 
**************************************************** 

 ด�วยวิทยาลัยชุมชนน�าน กําหนดเป�ดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา                    
ท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 (เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2562) และภาคการศึกษา                    
ท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 (เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2559,2560และ2561) เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 เป7นไปด�วยความเรียบร�อย อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  โดนผ�านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู�สอน
ประจําปฏิบัติหน�าท่ีงานสอน หลักสูตรอนุปริญญา จากมติท่ีประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน�าน ครั้งท่ี 5/๒๕๖2 
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแต�งต้ังผู�สอนประจําปฏิบัติหน�าท่ีการ
สอน จํานวน 13 คน ให�ปฏิบัติหน�าท่ีต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 
(เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2562) และต้ังแต�วันท่ี 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2563                    
โดยให�ยึดถือประโยชนIสูงสุดท่ีจะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน�าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท�ายคําสั่งนี้ 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 เป7นต�นไป  
  

 สั่ง ณ วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
  

 
 

(นายประยงคI แก�วประทุม) 
 ผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู$สอนประจําปฏิบัติหน$าที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ป2การศึกษา 2562 

แนบท$ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 
ที่ 050/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562   

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียนการ

สอน 
จํานวนชั่วโมง/

สัปดาห< 
1. นางสาวพรศิริ  กล่าํปKวน บธ.ม. การบัญชี 

บธ.บ. การบัญชี 
บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
บธ 0317 ฝOกงาน 
บธ 0306 การบัญชีการเงิน 

สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4 
4 
4 
 

2. นางโชติกา  ณ  หนองคาย บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
ค.บ. ธุรกิจศึกษา 
 

คธ 0405 หลักการบัญชี 
บธ 0317 ฝOกงาน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3 
4 

3. นายกิตติกรณI  สมยศ วท.ม. การจัดการนันทนาการและการท�องเที่ยว  
ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

ศศ 1118 การจัดการประชุม 
นิทรรศการ และการท�องเที่ยว เพื่อเป7น
รางวัล 
ศศ 1121 การสาํรวจและวิจัยสําหรับ
การท�องเที่ยว 
ศศ 1113 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 
ศศ 1124 การฝOกงาน 

สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
 
 

สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
 

สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
สาขาวิชาการท�องเที่ยว 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 
 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

วิทยาลัยชุมชนน�าน
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4 
 
 
4 
 
4  
4 
 

4. นายป�ยะพล  ทวีวรรณ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร$ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร$ 
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
บธ 0124 การฝOกงาน 
คธ 0411 การสื่อสารข�อมูลและระบบเครือข�าย 
คธ 0409 ระบบฐานข�อมลู 
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรI
และตดิตั้งซอฟตIแวรI 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4 
4 
4 
4 
4 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียนการ

สอน 
จํานวนชั่วโมง/

สัปดาห< 
5. นางสาวชรัสนันทI  ตาชม วท.ม. เกษตรศาสตร$ 

วท.บ. เกษตรศาสตร$ 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
 
รปศ 0121 การฝOกประสบการณIวิชาชีพ
การบริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สาขาวิชาการบัญชี 
 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนวังว�า 
 

โรงเรียนบ�านบุญยืน 

3 
3 
 

4 
 

4 

6. นางราชาวดี  สุขภิรมยI กศ.ม. ประกันคุณภาพการศึกษา 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ  

ศษ 0125 การฝOกงาน 
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4 
4 
 

4 
 

7. นายวัชชิระ  หวั่นทTอก วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล,อม 
พธ.บ. การสอนภาษาไทย 

รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัดการพลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดล�อม 
รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัดการพลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดล�อม 
รปศ 0121 การฝOกประสบการณIวิชาชีพการ
บริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนบ�านศาลา 
 

โรงเรียนบ�านศาลา 

4 
 

4 
 

4 

8. นางสาวอัญชัญ  ศศิวัจนIไพสิฐ บธ.ม บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
ศษ.บ บริหารธุรกิจ 

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตรI 
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอรIเพื่อธุรกิจ 
คธ 0403 หลักการตลาด 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3 
6 
3 

9. นางสาวทิพวรรณ  สุขม ี บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ 

บธ0312 จริยธรรมทางธุรกิจ  
ศศ 1124 การฝOกงาน 
ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษยI             
บธ0101 หลักเศรษฐศาสตรI 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
สาขาวิชาการท�องเที่ยว 

สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3 
4 
3 
3 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียนการ

สอน 
จํานวนชั่วโมง/

สัปดาห< 
10. นางสาวผสุดี  สายวงศI รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร$ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.บ. การโฆษณาและประชาสัมพันธ$ 

รป1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรI 
รปศ0121 การฝOกประสบการณIวิชาชีพการ
บริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
ศศ0212 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 
ศศ0212 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI 
 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 
 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
โรงเรียนบ�านศาลา 

 

โรงเรียนบ�านบุญยืน 

4 
4 
 

4 
 

4 

11. นายนรินทรI  รินพนัสสัก กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู, 
(วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

ศษ 0111 สื่อการเรียนรู�สําหรับเด็กปฐมวัย 
ศษ 0125 การฝOกงาน 
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ปว 0110 การจัดการเรยีนรู� 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

5 
4 
3 
4 

12. นายยุทธภูมิ  สุประการ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
วิทยาลัยชุมชนน�าน 

โรงเรียนวังว�า 

3 
3 
3 

13. นางสาวนพรัตนI พิมพIสุข กศ.ม.วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา              
(แขนงวิชาวัดและประเมินผลทางการศึกษา) 
วท.บ.สถิต ิ
ป.วิชาชีพครู 
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ศษ 0115  โครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย 
ปว 0113 การประเมินและสร�างเสรมิ
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
ศษ 0125 การฝOกงาน 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

5 
 

4 
 

4 

 
 
 


