
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 
ที ่180/๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนประจ ำปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕63 

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

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 (รหัส 63) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  
โดนผ่านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สอนประจ าปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา จากมติที่ประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
จึงแต่งตั้งผู้สอนประจ าปฏิบัติหน้าที่การสอน จ านวน 8 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ยึดถือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังมีบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายค าสั่งนี ้
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตก่ารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
  

 
 

(นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งผู้สอนประจ ำปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รหัส 63) 

แนบท้ำยค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 
ที ่ 180/2563 ลงวันที่  21  มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

   

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

1.  นายนรินทร์ รินพนัสสัก กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้(วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
ศศ.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1) ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

2) ปว 0104 การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

2.  นางสาวนพรัตน์  พิมพ์สุข กศ.ม.วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา (แขนงวิชาวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา) 
วท.บ.สถิติ 
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ป.บัญฑิตวิชาชีพครู 

ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

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

1) บช 1302 หลักการจัดการ การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 
2) กท 0904 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 



๒ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 

จ ำนวน
ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

4.  นางสาวพรศิริ  กล่ าป่วน บธ.ม. การบัญชี 
บธ.บ. การบัญช ี

บธ 1305 หลักการบัญชี การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

5.  นางสาวอัญชัน  ศศิวัจน์ไพสิฐ บธ.ม.การตลาด 
ศษ.บ.บริหารธุรกิจ 

บช 1303 หลักการตลาด การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

รป 1108 ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการ   

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

6.  นางสาวผุสดี สายวงศ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ  
บธ.บ. การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 
บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
ป.บัณฑิต หลักสูตรและการสอน 

รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

7.  นายกิตติกรณ์ สมยศ วท.ม. แขนงวิชาการจัดการ
นันทนาการการท่องเที่ยว  
ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ธุรกิจ
ศึกษา 

1) กท  0901 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2) กท  0908 โลจิสติกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

8.  นายยุทธภูมิ  สุประการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

กท  0914 การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

 


