
 

 

 
คําสั่งวทิยาลัยชุมชนนาน 

ท่ี  208/๒๕64 
เร่ือง แตงตั้งผูสอนพิเศษ ปฏิบัติหนาที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา ๒๕64 

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

 ดวยวิทยาลัยชุมชนนาน กําหนดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 
ท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2564 เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
มาตรา 42 (4)  โดยผานการกล่ันกรองบัญชีรายชื่อผูสอนพิเศษ ปฏิบัติหนาที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนาน คร้ังที่พิเศษ 3/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแตงตั้งผูสอนพิเศษ ปฏิบัติหนาที่การสอน จํานวน 50 คน ใหปฏิบัติหนาที่ 
ต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยใหยึดถือประโยชนสูงสุดที่จะเกิด
กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนาน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้ 
 

 ทั้งนี ้ต้ังแตการเปดภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2564 เปนตนไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
  

 
 

(นายสุเมษ  สายสูง) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 

 
 



 

๑ 

 

บัญชีรายละเอียดการแตงตั้งผูสอนพิเศษ ปฏิบัติหนาที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

แนบทายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนนาน 
ที่  208/2564 ลงวันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

1.  นายพงศภัค  จินะตา บช.บ. การบัญช ี
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

1) บช 1308 การบัญชีภาษีอากร การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 
2) บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2.  นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ บธ.บ. การบัญชี 1) บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) รป 1110 การคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

3) รป 1110 การคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

3.  นางบัวตอง ธรรมะ บช.บ. บริหารธุรกิจ บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

4.  นางสาวธีรารัตน   
สิงหจานุสงค 
 
 
 
 
 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

1) ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
ส่ือสาร 2 

การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) กท 0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเท่ียวและบริการ 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 



 

๒ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

5.  นางสาวอรุณรัศมี  สอนนนฐี วท.ม เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ

สารสนเทศ 

บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

1) ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป 

การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

6.  นางพูลทรัพย  รัตนศิลา ศศ.ม. ภาษาไทย 

กศ.บ. ภาษาไทย 

1) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 

การบัญช ี วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

7.  นายสุทธิพงษ  โชติพิสุทธิเมธี วท.ม เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ

สารสนเทศ 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

(คอมพิวเตอรธรุกิจ) 

คธ 0422 การจัดการเครือขาย
คอมพิวเตอร   

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

8.  นางสาวพัชราภรณ  
หงสสิบสอง 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ 

ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา (สารสนเทศ

ศาสตร) 

 

คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร 
เพ่ือธุรกิจ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 



 

๓ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

9.  นายอรรณพ  สิทธิสาร ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

และสารสนเทศ 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

1) คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและ
อินเทอรเน็ต 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

3) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

10.  นายชาติชาย  ทนะขวาง ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

กศม. การศึกษามัธยมศึกษา  

(การสอนภาษาไทย) 

คบ. ภาษาไทย 

1) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

11.  ดร.นภดล  สุดสม ปร.ด. การจัดการส่ิงแวดลอม 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการ) 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

สช 0520 ชีวสถิติสาธารณสุข สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

12.  นางขนิษฐา ชวนานนท พย.บ. พยาบาลศาสตร 

กศ.ม. การศึกษามหาบณัฑิต 

1) สช 0515 การฟนฟูสภาพ สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 
2) สช 0510 การบริการปฐมภูมิ 1 สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

13.  นางกมลฉัตร จันทรดี ส.ม. บริหารงานสาธารณสุข 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

สช 0516 การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

14.  วาท่ีรอยตรีพงยงค ขุนสะอาด วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)  

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 

สช 0525 การดูแลสุขภาพผูสูงอาย สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 



 

๔ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

15.  นายนวสิน อูเงิน ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

สช 0506 เภสัชศาสตรสาธารณสุข สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

16.  นายธนดล ธิติมูล ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

สช 0509 การปองกันและควบคุมโรค สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

17.  นางสาวรัชนี คําลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลติภัณฑ

ธรรมชาติ 

วท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย 

สช 0501 เคมีสาธารณสุข   สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

18.  ผศ.พรรณพร กุลมา วท.ม. ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข   สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

19.  นางสาวทัศนียวรรณ   
สกุลแกว 

พ.ม. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลผูใหญ) 

ศศ.ม. บริหารการศึกษา 

พ.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สช 0505 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของมนุษย 

สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

20.  นางปยะนุช  ดีฤสานต   ศศ.บ. วัดและประเมินผล  

(วิชาโทภาษาอังกฤษ) 

1) ศท  0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
ส่ือสาร 1 

สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
ส่ือสาร 2 
 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 



 

๕ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

21.  นางสาวกนัยญมณ เตโช ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

1) ปว 0116 การบริหารจัดการองคการ 
การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

22.  สิบเอกธนากร จักรหา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ศษ.ม. การแนะแนวและการปรึกษา

เชงิจิตวิทยา 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

23.  นายวิสิทธ มารินทร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร 

1) ปว 0119  สุขอนามัยเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 5 

2) ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

24.  นางสาวบุญญะทิพย  
พิชัยวงศ 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

1) ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 2 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

25.  นางสาวสมุิตรา จิตมะโน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

1) ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วทิยาลัยชุมชนนาน 4 



 

๖ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

26.  นางทิพธญิา ภาวะพรหม รม. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

คบ. การศึกษา(เกษตรกรรม) 

1) รป 1124 สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

4 

2) รป 1127 การฝกประสบการณ 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

4 

3) รป 1107 ระบบบริหารราชการไทย รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

27.  นายสมชาย สิทธิกา รป.ม. การปกครองภาครัฐ 

วท.บ. เกษตรศาสตร 

รป 1117 การบริหารจัดการโครงการ รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

4 

28.  พันจาโทอนุสร คําวัง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

รป.บ. การปกครองทองถ่ิน 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

4 

29.  นายวัยพจน ดีวงค รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 

วท.บ. สัตวศาสตร 

1) รป 1115 จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

3 

2) รป 1115 จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานสถาน 3 

30.  นายพนม ดวงทอง วท.ม. การพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน 

วท.บ. สงเสริมและนิเทศศาสตร

เกษตร 

รป.บ. การบริหารทองถ่ิน 

ศท 0204 พลังของแผนดิน รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนเชยีงกลาง
ประชาพัฒนา 

3 



 

๗ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

31.  นายอัครธร ธิเขียว รม. (สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาการ

ทองถ่ิน) 

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร) 

1) รป 1127 การฝกประสบการณ 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานสถาน 4 

2) รป 1105 การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

32.  นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

 

รป 1117 การบริหารจัดการโครงการ รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานสถาน 4 

33.  ดร.ธีรศักด์ิ พิทักษกุล ปร.ด. สังคมศาสตร 

รป.ม. นโยบายสาธารณะ                    

ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ 

ศท 0204 พลังของแผนดิน รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานสถาน 4 

34.  นางสรอยสุดาพรรณ  
ศรีรินยา 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานสถาน 4 

35.  นายรชนิศ วงคหาร รป.ม. การบริหารภาครัฐ 

ศศ.บ. การจัดการ 

 

1) รป 1113 การบริหารการพัฒนา 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) รป 1113 การบริหารการพัฒนา 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 



 

๘ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

36.  นายอํานาจ เขยีวมงคล รป.ม. การบริหารจดัการภาครัฐ 

น.บ. นิติศาสตร 

1) รป 1112  กฎหมายปกครอง 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) รป 1112  กฎหมายปกครอง 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

3) รป 1103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานบอหลวง 3 

37.  นางสาวรัตนชาติ แตงออน MBA. (International Business) 

สถาปตยกรรมศาสตร (การวางผัง

ภาคและเมือง) 

1) ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูด
และการเขยีน 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

2) ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูด 
และการเขยีน 

สาธารณสุขชมุชน วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

38.  นายกฤษณ ปาคํา ศศ.ม. รัฐศาสตร 

คบ. สังคมวิทยา (การสอนสังคม) 

1) รป 1105 การเมืองการปกครองไทย 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

2) รป 1107 ระบบบริหารราชการไทย รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

39.  นายมานนท จันทรเจียม ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

1) ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

4 

2) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

4 

40.  นางสาวพัทธนันท พิพิธนวงค ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ.ดนตรีศึกษา 

ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

4 



 

๙ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

41.  ดร.อมรรัตน หาญตะ ปรด.การจัดการ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

สศ.ม. สาธารณสุข 

บธ.บ. การตลาด 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

รป 1104 หลักเศรษฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานบอหลวง 3 

42.  นางวศินี ขอดเตชะ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  

ป. บัณฑิต(วิชาชีพครู) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
ส่ือสาร 1 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานบอหลวง 4 

43.  นางษมาภรณ มุขเพชร รป.ม. การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 

รป.บ. การปกครองทองถ่ิน 

อ. บริหารธุรกิจ 

รป 1111 การบริหารทรัพยากรมนุษย รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนบานบอหลวง 3 

44.  นายอนันต ไชยวุฒิ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

รป.ศ. รัฐประศาสนศาสตร 

รป 1102 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร 

วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

45.  นางกญัญณพัชญ พลเยี่ยม วท.บ. เศรษฐศาสตรเกษตร 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

บธ.บ. การจัดการ 

รป 1108 ทฤษฎีองคการและการจัดการ รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

46.  นายเจนณรงค ศุภศิริ รม. (รัฐศาสตร) 

ศบ. (พัฒนาชุมชน) 

รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 



 

๑๐ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา 
สถานที่จัดการเรียน

การสอน 

จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห 

47.  นายเมธา รัตนวงศ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

คบ.สังคมศึกษา 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

รป 1102 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

3 

48.  นางสาวกนัยากร  อินทํา คบ. ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและ

การแนะแนว/ภาษาไทย) 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต 

4 

49.  นายธนกฤต   วรรณภพ ศศ.บ. (สาขาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว - การโรงแรม) 

1) กท 0903 จิตวิทยาบริการและการ
ส่ือสารขามวัฒนธรรม 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 3 

2) กท 0908 โลจิสติกสสาหรับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

50.  นางสไบทิพย  อินไสย ศศ.บ. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
เอกธุรกิจทองเที่ยว 

กท  0914 การจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน 

การทองเที่ยว วทิยาลัยชุมชนนาน 4 

 


