
 
คําสั่งวทิยาลัยชุมชนนาน 

ท่ี  207/๒๕64 
เร่ือง  แตงตั้งผูสอนประจําปฏิบัติหนาที่งานสอน หลักสูตรอนุปรญิญา 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา ๒๕64 

* * * * * * * * * * * * * * * ** 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนนาน กําหนดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา        
ท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่  1  
ปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  โดนผานการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผูสอนประจําปฏิบัติหนาท่ีงานสอน หลักสตูร
อนุปริญญา จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนาน คร้ังที่พิเศษ  3/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแตงต้ังผูสอนประจําปฏิบัติหนาที่การสอน จํานวน 15 คน  
ใหปฏิบัติหนาท่ี ต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยใหยึดถือประโยชน
สูงสุดที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนาน ดังมบัีญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี ้
 

 ทั้งนี ้ ต้ังแตการเปดภาคเรยีนที่  1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
  

 
 

(นายสุเมษ  สายสูง) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 
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บัญชีรายละเอียดการแตงต้ังผูสอนประจํา ปฏิบัติหนาที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  

แนบทายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนนาน 
ที ่ 207/2564 ลงวันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

   

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

1.  นางพรศิริ  แสนสุข บธ.ม. การบัญชี 
บธ.บ. การบัญช ี

1) บช 1313 การบัญชีตนทุน การบัญชี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) บช 1305 หลักการบัญชี การบัญชี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

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

1) บช 1302 หลักการจัดการ การบัญชี วทิยาลัยชุมชนนาน 3 
2) รป 1108 ทฤษฎีองคการและ  
การจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตร วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

3) กท  0909 การวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรการทองเท่ียว 

การทองเท่ียว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3.  นางสาวอัญชัน ศศิวัจนไพสิฐ บธ.ม. การตลาด 
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ                           

1) บช 1303 หลักการตลาด การบัญชี วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) คธ 0403 หลักการตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

3) ศท 0115 ปญญาจากวรรณกรรม   คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

4.  นายปยะพล  ทวีวรรณ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
ศษ.บ.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

1) คธ 0418 ระบบจัดการเน้ือหาบน
เว็บไซต 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) คธ 0425 การฝกประสบการณ คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร 
และติดต้ังซอฟตแวร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

4) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล   คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 
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ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

5.  นางสาวชรัสนันท ตาชม วท.ม. เกษตรศาสตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร 
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) 
 

1) ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต   คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 
2) ศท 0303 วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต   

รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนบานบอหลวง 4 

6.  นางราชาวดี สุขภิรมย กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ 
ป.บัญฑิต(วิชาชีพครู) 

คธ 0402 หลักการจัดการ  คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

7.  นางสาวณัฐกา กุลรินทร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร 
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

1) สช 0514 อนามัยส่ิงแวดลอม สาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) สช 0527 ฝกประสบการณสาธารณสุข
ชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) สช 0512 การสงเสริมสุขภาพชุมชน สาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

8.  นายยุทธภูมิ สุประการ กศ.ม.บริหารการศึกษา 
น.บ.นิติศาสตร 
ค.บ. ศิลปศึกษา  

1) ศท 0201 จังหวัดศึกษา สาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) กท  0903 จิตวิทยาบริการและการ
ส่ือสารขามวัฒนธรรม 

การทองเท่ียว วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

9.  นายวัชชิระ หว่ันทอก วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม 
พธ.บ.ครุศาสตรเอกการสอนภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

1) ศท  0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปญญา 

สาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0303 วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต 

การทองเท่ียว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 
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ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

10.  นายนรินทร รินพนัสสัก กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.การศึกษาพิเศษ 

ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1) ปว 0114 การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) ปว 0120 การฝกประสบการณ การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

11.  นางโชติกา ณ หนองคาย บธ.บ.ธุรกิจศึกษา 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

 

1) ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร
สําเร็จรูป 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร
สําเร็จรูป 

รัฐประศาสนศาสตร วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

12.  นางสาวนพรัตน พิมพสุข กศ.ม.วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

(แขนงวิชาวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา) 

วท.บ.สถติิ 

ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ป.วชิาชีพครู 

1) ศท 0302 การคิดสรางสรรค 
และแกปญหา 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ปว 0113 การประเมินและสรางเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

13.  นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น กศ.ม.วิทยาการทางการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 

ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส 

(วชิาโทวาทการ) 

1) ปว 0117 นิทานและวรรณกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 5 

2) ปว 0110 การจัดการเรียนรู การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

14.  นางสาวผุสดี สายวงศ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ  

บธ.บ. การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

1) รป 1124 สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนบานสถาน 4 

2) รป 1127 การฝกประสบการณ  รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนบานสถาน 4 
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ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง/
สัปดาห 

บธ.บ. การจัดการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 

ป.บัณฑิต หลักสูตรและการสอน 

3) รป 1127 การฝกประสบการณ  รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนเชียงกลาง
ประชาพฒันา 

4 

4) รป 1109 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนบานบอหลวง 3 

5) รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

15.  นายกิตติกรณ  สมยศ วท.ม. แขนงวิชาการจัดการนันทนาการ

การทองเท่ียว  

ค.บ.ธุรกิจศึกษา 

1) กท  0906 ดิจิทัลเพื่อการทองเท่ียว
และบริการ 

การทองเท่ียว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) กท  0917 การจัดการประชุม 
นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัล 

การทองเท่ียว 
 

วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) กท  0901 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และบริการ 

การทองเท่ียว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

 


