
 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 

ที ่ 181/๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 

ภำคกำรศึกษำที่  1  ปีกำรศึกษำ ๒๕63 

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

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รหัส 63) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  โดนผ่านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตร
อนุปริญญา จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖3 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้าที่ การสอน จ านวน 21 คน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ยึดถือประโยชน์สูงสุด 
ที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี ้
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตก่ารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
  

 
 

(นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รหัส 62) 

แนบท้ำยค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 
ที ่ 181/2563 ลงวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

   

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

1.  นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ศศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.ม. ภาษาไทย 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปัญญา  

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2.  นายวิสิทธิ์ มารินทร์ ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ 

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

3.  นางสาวกันย์ญมณ เตโช ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ปว 0101 พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

4.  นางสาวอรุณรัศมี  สอนนนฐี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศสตร์ 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 
 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

5.  นางสาวสุมิตตรา  จิตมโน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

6.  นายพงศ์ภัค  จินะตา บช.บ. การบัญชี 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 
 

บช 1301 หลักเศรษฐศาตร์ การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 



๒ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

7.  นางพัชราภรณ์ หงส์สิบสอง ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

8.  นายพนม ด้วงทอง วท.ม. การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 
วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
รป.บ. การบริหารท้องถิ่น 

รป 1102 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

9.  นางทิพธิญา ภาวะพรหม รม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
คบ. การศึกษา(เกษตรกรรม) 

รป 1107 ระบบบริหาร
ราชการไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

10.  นายอรรณพ  สิทธิสาร วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

11.  นางปภิญญา ปิติรัตน์ รป.ม. การบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

รป 1108 ทฤษฎีองค์การและ
การจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนเหล่าอ้อ 4 

12.  นายชาติชาย  ทนะขว้าง ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
กศม. การศึกษามัธยมศึกษา (การสอน
ภาษาไทย) 
คบ. ภาษาไทย 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปัญญา 

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 



๓ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

13.  นายกฤษณ์ ปาค า รป.ม. นโยบายสาธารณะ                     
คบ. สังคมวิทยา 

รป 1107 ระบบบริหาร
ราชการไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านขอน 3 

14.  นายเมธา รัตนวงค์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
คบ. สังคมศึกษา 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

รป 1102 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านขอน 3 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนเหล่าอ้อ 3 

15.  นางสาวกันยากร  อินค า คบ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
(ภาษาไทย) 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปัญญา 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านขอน 4 

16.  นายมานนท์  จันทร์เจียม ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านขอน 4 

17.  ดร.ธีรศักดิ์  พิทักษ์กุล ปร.ด. สังคมศาสตร์ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ                     
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ 

รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบ้านขอน 3 

18.  นางปิยะนุช  ดีฤสานต์ ศศ.บ. วัดและประเมินผล  
(วิชาโท ภาษาอังกฤษ)  

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

19.  นางสาวอนันญา  ดีปานา ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์     

สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

20.  นางสาวรัชนี  ค าลือ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สช 0501 เคมีสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 



๔ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียน

กำรสอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

21.  ว่าที่ ร.ต. วรปรชัญ์  ตาละ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

สช 0505 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของมนุษย์ 

สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

22.  นายธนกฤต วรรณภพ ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
(การโรงแรม) 

กท 0914 การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

 


