


บัญชีรายละเอียดการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แนบท้ายค าสั่งวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ท่ี  158.1 /2561  ลงวันที่  23 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
  

ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
1 นางกมลวรรณ  สนธิ รป.ม. การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ิน 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
รปศ 0109 การวางแผนการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 59) 

2 นายกฤษณ์  ปาค า ศศ.ม. รัฐศาสตร ์  
พธ.บ. สังคมศึกษา 

รปศ 0107 การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ชุมชนท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ (รหัส60) 

3 นายกัณตภณ คุ้มศิร ิ รป.ม. บริหารรัฐกิจ 
ร.บ. รัฐศาสตร์ 

รปศ0107 การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ชุมชนท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส60) 

4 นางจุฬาลักษณ ์ สมภารวงค ์ วท.ม. จิตวิทยาชุมชน 
ศ.บ. สุขศึกษา 
บธ.บ. บริหารทั่วไป 

รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส59) 

5 นายเจนณรงค์  ศุภศิร ิ ร.ม. รัฐศาสตร ์
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

รปศ 0101 ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร ์

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์ 
(รหัส60) 

6 นางสาวญาดา กาวินค า ร.ม. รัฐศาสตร ์
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ 

รปศ 0102 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 59) 
และ (รหัส 60) 

7 นางสาวดรุณี  กาบบัว ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

รปศ 0114 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 60) 

8 นายแดนชัย  แก้วต้ะ วท.มเทคโนโลยีการเกษตร 
วท.บ. พืชศาสตร์ 

รปศ 0114 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

9 นางสาวธาราสุมิต์  สุฤทธ์ิ น.ม. นิติศาสตร์ 
น.บ. นิติศาสตร์ 

รปศ 0103 
กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถ่ิน 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์ 
(รหัส 61) 
โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 59) 

10 ดร.ธีรศักด์ิ  พิทักษ์กุล ปร.ด. สังคมศาสตร ์
รป.ม. นโยบายสาธารณะ                     
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ 
 

รปศ0111 การประเมินผลโครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส 59) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11 นางนงเยาว์ สารเถ่ือนแก้ว รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) 

รปศ 0106  การบริหารการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 60) 

12 นางสาวน้ าทิพย์  ปะระมะ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ 

รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 

13 นางนิตยา   จิตต์บรรจง รป.ม.การบริหารและการพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (รหัส 59) 
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์(รหัส 59) 

14 นายผจญ  ศรีสบานงา กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รปศ 0114 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ (รหัส 60) 

15 นายพงศร  มีวาสนา กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รปศ 0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 59) 

16 นายพจน์ปรีชา   
เพชรแกมแก้ว 

ร.ม. รัฐศาสตร์                                 
ร.บ. รัฐศาสตร์ 
น.บ. นิติศาสตร์ 

รปศ 0102 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา (รหัส 59) 
โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 59) 

17 นายพนม  ด้วงทอง วท.ม. การพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืน 
วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รป.บ. การบริหารท้องถ่ิน 

รปศ 0117 ภูมินิเวศการจัดการน้ าป่า การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์(รหัส 61) 

18 นางภัทรสุดา  กันใจแก้ว บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
วท.บ. การจัดการธุรกิจเกษตร 

รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ (รหัส 59) 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส 59) 

19 นายเมธา รัตนะวงศ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

รปศ 0106 การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ (รหัส 60) 

20 นายยอร์ช  สนธิ รป.ม. รัฐศาสตร์                 
ค.บ. วิศวกรรมอิเล็คโทนิค 

รปศ0107 การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ชุมชนท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 60) 

21 นายวัยพจน์  ดีวงค์ รป.ม. การบริหารและการพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 

รปศ 0102 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
22 นางวิไลวรรณ  พันธ์แก้ว รป.ม. การบริหารและการพัฒนาประชาคม

เมืองและชนบท 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (รหัส 59) 

23 นายวุฒิไกร  ดวงพิกุล รป.ม. การบริหารและการพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

รปศ 0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา (รหัส 59) 
โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 59) 

24 นางศุภลักษณ ์ ศรีวิไชย  น.ม. นิติศาสตร์    
น.บ. นิติศาสตร์ 

รปศ0103 กฎหมายส าหรับการปกครอง
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 

25 นางษมาภรณ ์ มุขเพชร รป.ม. การบริหารและพัฒนางานท้องถ่ิน 
รป.บ. การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รปศ 0102 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ  (รหัส 60) 

26 นายสมชาย  สิทธิกา รป.ม. การปกครองภาครัฐ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

รปศ0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 

27 นายสมพล  จันทรประภา
สกุล 

รป.ม. การบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
น.บ. กฏหมาย 

รปศ 0114 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 

28 นายสมาน  วังแสง รป.ม. การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ิน 
น.บ. นิติศาสตร์ 

รปศ 0103 กฎหมายส าหรับการปกครอง
ท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา (รหัส 59) 

29 นายสุรเชษ  พันธ์แก้ว รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

รปศ 0107 การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ชุมชนท้องถ่ิน 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 

30 พันจ่าโทอนุสร ค าวัง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
รป.บ. การปกครองท้องถ่ิน 

รปศ 0112 โลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ (รหัส 61) 

31 นายอิสรภาพ  ค าฟู รป.ม. การบริหารและการพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา 
รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์(รหัส 59) 

32 นายสวัสด์ิ  รัตนกมลชัย ร.ม. รัฐศาสตร์ 
ร.บ. รัฐศาสตร ์

รปศ 0112 โลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 61) 

33 นายเสกสรร  ณ  น่าน กศ.ม. บริหารการศึกษา 
วท.บ. เกษตรศึกษา 

รปศ 0112 โลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 61) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
34 นางจารุภา  ใหม่ตา ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2 สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 59) 

35 นางจิรัชญา  ไชยศิลป ์ พ.บ. พยาบาลศาสตร์ สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 59) 
36 ดร.ธนูศิลป์  สลีอ่อน ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์  

ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
ศศ.บ.สาธารณสุขศาสตร์  

สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

37 นายนพดล  พรมรักษา  ส.ม. บริหารสาธารณสุข 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น 

สศ 0119 
การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

38 นางนัฎฐิกา  ธีรสุนทรานันท์ พ.บ. พยาบาลศาสตร์ สศ 0123การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 59) 
39 ดร.มาโนชญ์  ชายครอง ปร.ด. การบริหารการพัฒนา   

ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน   
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

สศ 0123 
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

40 นางสาวรัชนี  ค าลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สศ 0106 เภสัชวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

41 นายวรปรัชญ์  ตาละ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

42 นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

43 ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 59) 

44 นางศุภลักษณ ์ เสนนันตา ศศ.ม. รัฐศาสตร ์
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 
ประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุข 

สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

45 พญ.สุพรรษา  ยาใจ พ.บ.แพทย์เฉพาะทาง 
เวชศาสตร์ครอบครัว 

สศ 0105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

46 นางสาวอนันญา  ดีปานา พย.บ. พยาบาลศาสตร์ สศ 0111 การบริการปฐมภูมิ 2 สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
47 ดร.อิสรภาพ  มาเรือน ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์   

สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 59) 

48 นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ บธ.บ. การบัญชี บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
49 นางสาวทิพวรรณ  สุขมี บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ 
บธ 0102 หลักการจัดการ 
บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ 

การบัญชี 
การบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

50 นางสาวเทียงฤทัย  ต่างใจ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศบ.การบัญชี 

บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

51 นางมัสรัตน์ แสงแก้ว บช.ม. การบัญชี 
บช.บ. การบัญชี 

บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

52 นางอรวรรณ ปันโน บช.ม. การบัญชี 
บช.บ. การบัญชี 

บธ 0318 ระบบบัญชี การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

53 นางพัชราภรณ ์ หงส์สิบสอง วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ 

บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 

การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

54 นายอรรณพ  สิทธิสาร วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

บธ 0111  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

55 นายฉัตร์วรัชญ์   ดอนอินไชย บธ.ม.การตลาด 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 
 

การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

56 นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสาขาวิชา
ธุรกิจการบิน 

ศศ 1112 การตลาดการท่องเท่ียว 
ศศ 1113 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 

การท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียว 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

57 นางสไบทิพย์  อินไสย วท.บ. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชา ธุรกิจท่องเท่ียว 

ศศ 1120 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

58 ผศ.กนกรัตน์  ดวงพิกุล บธ.ม. การบริหารองค์กรและการจัดการ 
บช,บ. การบัญชี 

ศศ 1110 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
ศศ 1115 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

การท่องเท่ียว 
 

การท่องเท่ียว 
 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
59 ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ วท.ด. เทคโนโ,ยีทางอาหาร 

วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร 
ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม การท่องเท่ียว 

 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

60 นางสาวปรียานุช ดีพรมกุล บธ.ม. การจัดการ 
บธ.บ.การจัดการ 

ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเท่ียว 
 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

61 นางกอบกมล ทบบัณฑิต ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
ปว 0102  สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

62 นางกินนารี จิตอารี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ .การศึกษาปฐมวัย 

ศษ 0108  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

63 นางเบญจพร  น้อยจีน กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ศษ 0117 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

64 นางสาวกันยากร  อินท า ค.บ. ภาษาไทย ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
65 นายเขมวรรษ  โคตรสิทธ์ิ ศษ.บ. เกษตรศาสตร์ ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์  (รหัส 61) 
66 นางชมเดือน  ค าผัด กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา (รหัส 59) 

โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 59) 
67 นายณัทธนัท  สมค า พธ.บ สังคมศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 
68 นายธนกฤต วรรธนะชัย ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 59) 

69 นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์(รหัส 61) 

70 นางบุญญะทิพย์  พิชัยวงศ ์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ  

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 การบัญชี 
การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

71 นายประมวล  ทบบัณฑิต ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 
 

72 นางปิยะนุช  ดีฤสานต์ ศศ.บ. การวัดและประเมินผล         
(วิชาโทภาษาอังกฤษ) 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 60) 
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73 นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (รหัส 59) 

โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 
74 นางเพ็ญพิชญา  ค าแสน กศ.ม. บริหารการศึกษา 

คบ. สังคมศึกษา 
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์(รหัส 59) 

75 นายมานนท์ จันทร์เจียม ศษ.ม บริหารการศึกษา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
สาธารณสุขชุมชน 

โรงเรียนบ้านขอน (รหัส 61) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60)  

76 นายมานิต  พรมถานา พธ.บ. สังคมศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การท่องเท่ียว 

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

77 นางเยาวเรศ  รัตนะ คม. หลักสูตรและการสอน 
คบ. สังคมศึกษา 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านวังว้า  (รหัส 59) 

78 นางรัชกร  เรือนต๊ิบ ค.ม.หลักสูตรและการสอน 
ค.บ.สังคมศึกษา 

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ (รหัส 60) 

79 นางวศินี  ขอดเตชะ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

โรงเรียนบ้านวังว้า (รหัส 60) 
กศน.เฉลิมพระเกียรติ (รหัส 60) 

80 นายสน่ัน  ทะนันไชย ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 
คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

81 นายสมจิต  นันทิศ ค.บ. ชีววิทยา ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (รหัส 59) 
82 นางสร้อยสุดาพรรณ ์  

ศรีรินยา 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบัญชี 
การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส 59) 

83 นางสุชานันท์  มาเฟือง ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 60) 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส 59) 

84 นายเอกชัย  ปิจดี กศ.ม.บริหารการศึกษา 
วท.บ. สัตวศาสตร์ 
 
 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ วัดห้วยซ้อ (รหัส 59) 



ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
85 นายอ านาจ  เขียวมงคล รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ 

น.บ. นิติศาสตร์ 
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ 

การท่องเท่ียว 

โรงเรียนบ้านบุญเรือง  (รหัส 59) 
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (รหัส 59) 
โรงเรียนไตรคามวิทยา (รหัส 59) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

86 นางขวัญใจ  ปะท ิ กศ.ม. ชีววิทยา 
ค.บ.ชีววิทยา 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านขอน(รหัส 61) 

87 นายสุริยัน ปันชัย ร.ป.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์
ศ.ศ.บ.รัฐศาสตร์ 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รหัส 59) 

88 นายพงศกร  รุมอินตา ศษ.บ บริหารการศึกษา 
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 61) 

89 นางสาวฐณิญา นุบุญมา ค.บ.สังคมศึกษา ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 60) 

90 นายภัชรณันต์ิ  ศรีประเสริฐ กศ.ม.คณิตศาสตร ์
ศษ.บ.คณิตศาสตร ์

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 59) 

 




