


บัญชีรายละเอียดการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

แนบท้ายค าสั่งวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ท่ี 157.1/2561  ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
1 นางสาวพรศิริ  กล ่าป่วน บธ.ม. การบัญชี 

บธ.บ. การบัญชี 
บธ 0303 การบัญชีเพื อการจัดการ 
บธ 0306 การบัญชีการเงิน 
บธ 0105 หลักการบัญชี 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

3 
4 
6 

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

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 3 

3 นายกิตติกรณ์  สมยศ วท.ม. การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียว  
ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

ศศ 1118 การจัดการประชุม 
นิทรรศการ และการท่องเที ยวเพื อ              
เป็นรางวัล 
ศศ 1121 การส่ารวจและวิจัยส่าหรับ
การท่องเที ยว 

การท่องเที ยว 
 
 

การท่องเที ยว 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

3 
 
 

8 

4 นายปิยะพล  ทวีวรรณ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื อ
ธุรกิจ 
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
บธ 0110 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

3 
 

3 
8 
 

8 
5 นางสาวชรัสนันท์  ตาชม วท.ม. เกษตรศาสตร์ 

คศ.บ. เกษตรศาสตร ์
ศท 0403 ชีวิตกับสิ งแวดล้อม 
 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ งแวดล้อม 

การบริหารการพัฒนา ฯ 
รวมกับการบัญชี 
สาธารณสุขชุมชน 

 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

3 
 

6 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
6 นางราชาวดี  สุขภิรมย์ กศ.ม. ประกันคุณภาพการศึกษา 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 
ศท 0201 การศึกษาทั วไปเพื อการ
พัฒนามนุษย์ 

การบริหารการพัฒนา ฯ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 

4 
4 

7 นายวัชชิระ  หวั นท๊อก วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พธ.บ. การสอนภาษาไทย 

รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัดการพลังงาน
ทดแทนและสิ งแวดล้อม 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื อการพัฒนา
ปัญญา 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื อการพัฒนา
ปัญญา 

การบริหารการพัฒนา ฯ 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

การศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์
(รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

4 
 

4 
 

8 

8. นางสาวอัญชัญ   
ศศิวัจน์ไพสิฐ 

บธ.ม บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
ศษ.บ บริหารธุรกิจ 

บธ 0103 หลักการตลาด 
บธ 0103 หลักการตลาด 

การบัญชี 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

3 
3 

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

บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ 
บธ 0102 หลักการจัดการ 

การบัญชี 
การบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

3 
3 

10. นางสาวผุสดี  สายวงศ์ รป.ม.,บธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรทวิ) 
บธ.บ. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

รปศ 0106 การบริหารการพัฒนา
ท้องถิ นอย่างยั งยืน 
รปศ 0106 การบริหารการพัฒนา
ท้องถิ นอย่างยั งยืน 
รปศ 0101 ความรู้เบื้องต้นกี ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

การบริหารการพัฒนา ฯ 
 

การบริหารการพัฒนา ฯ 
 

การบริหารการพัฒนา ฯ 

โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
 

4 
 

4 
 

6 

11 นายนรินทร์  รินพนัสสัก กษ.ม. การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

ศษ 0114 การศึกษาส่าหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

4 
 

4 
 

 




