
 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 

ที ่155/๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 

ภำคกำรศึกษำที่  1  ปีกำรศึกษำ ๒๕63 

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

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รหัส 62) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  โดนผ่านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตร
อนุปริญญา จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/2563 ในวันศุกร์ ที่  22 พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖3 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้าที่ การสอน จ านวน 19 คน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ยึดถือประโยชน์สูงสุด 
ที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี ้
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตก่ารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
  

 
 

(นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รหัส 62) 

แนบท้ำยค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 
ที ่155/2563 ลงวันที ่ 15  มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

   

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห์ 
1.  ดร.ระเบียบ  สิทธิชัย ปร.ด หลักสูตรและการสอน 

ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 
ศษ.บ สาขาวิชาประถมศึกษา 
ป.กศ.สูง สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปว 0110 การจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2.  นางสาวสุมิตรา จิตมโน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

3.  นางสาวธีรารัตน์  สิงห์จานุสงค ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

4.  นางมุกดา  สุทธิแสน สม. สาธารณสุขศาสตร์  
(การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ) 
สบ. สาธารณสุขชุมชน 

สช 0510 การบริการปฐมภมูิ 
1 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

5.  นางระวีวรรณ  กุณาวงค์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1) ศท 0104 การพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน 

สาธารณสุขชุมชน 
 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

4 
 

2) ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

6.  นางสาวรัชนี ค าลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

สช 0506 เภสัชวิทยา  สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 



๒ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห์ 
7.  นายณัฐนันท์  ธนะสาร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
1) สช 0509 การป้องกันและ
ควบคุมโรค 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2) สช 0508 ระบาดวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

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

คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล   
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

9.  นางสุชานันท์  ศรีธนทรัพย์ ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์ (การบริหาร
การศึกษา) 
คบ.ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์) 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

10.  นายอ านาจ เขียวมงคล รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ 
น.บ. นิติศาสตร์ 

รป 1112 กฎหมายปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

โรงเรียนบ้านสถาน 3 
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 

11.  นายอัครธร ธิเขียว - รม. (สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาการท้องถิ่น) 
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 

1) ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านสถาน 4 

2) รป 1105 การเมืองการ
ปกครองไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านสถาน 4 

12.  นางสาวปริยากร  ค าส่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ศท 0104 การพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านสถาน 4 

13.  นายรชนิศ วงค์หาร รป.ม. การบริหารภาครัฐ 
ศศ.บ. การจัดการ 
 

รป 1113 การบริหารการ
พัฒนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านสถาน 3 

14.  นายอนันต์ ไชยวุฒิ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
รป.ศ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

รป 1110 การคลังสาธารณะ
และงบประมาณ 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านสถาน 3 



๓ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห์ 
15.  นายสมชาย สิทธิกา รป.ม. การปกครองภาครัฐ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
รป 1105 การเมืองการ
ปกครองไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 

16.  นายมานนท์ จันทร์เจียม ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 4 

17.  นางวศินี ขอดเตชะ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

ศท 0104 การพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 4 

18.  พันจ่าโทอนุสร ค าวัง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 

รป 1113 การบริหารการ
พัฒนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 

19.  ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ปรด.การจัดการ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
สศ.ม. สาธารณสุข 
บธ.บ. การตลาด 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

รป 1110 การคลังสาธารณะ
และงบประมาณ 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 

 


