
 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 

ที ่ 126/๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕63 

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

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 (รหัส 61) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 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 25 คน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยให้ยึดถือประโยชน์สูงสุด
ที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี ้
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตก่ารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  

 สั่ง ณ วันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
  

 
 

(นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ 
 

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งผู้สอนประจ ำปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รหัส 61) 

แนบท้ำยค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน 
ที ่ 126/2563 ลงวันที่  2๒  พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

   

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห ์
1.  นายจิณรศักดิ์  ธนะธ ารงรัฐ รปม. การเมืองการปกครอง ศท 0203 พลเมืองกับความรับผดิชอบ

ต่อสังคม 
การศกึษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2.  นายวิสิทธิ์ มารินทร ์ ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 5 

3.  นางระเบียบ  สิทธิชัย ปร.ด หลักสูตรและการสอน 
ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 
ศษ.บ สาขาวิชาประถมศึกษา 
ป.กศ.สูง สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปว 0116 การบริหารจัดการองคก์าร
การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

4.  นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รป.ม. การบริหารและการ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

รปศ 0110  การบริหารจดัการโครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุ
เคราะห ์

4 

5.  นายอัครธร  ธิเขียว รม.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร ์

รปศ 0121  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

6.  นางสาวธีรารตัน์  สิงห์จานสุงค์ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 



 
 

๒ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห ์
7.  ดร.ธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล ปร.ด. สังคมศาสตร ์

รป.ม. นโยบายสาธารณะ                     
ศศ.บ. การบรหิารธุรกจิ 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุ
เคราะห ์

4 

8.  นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. ดนตรีศึกษา 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 

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

รปศ 0110  การบริหารจดัการโครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 

10.  นางทิพธิญา  ภาวะพรหม รม.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
คบ. เกษตรกรรม 

รปศ 0121  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุ
เคราะห ์

4 

11.  นายพนม ด้วงทอง วท.ม. การพัฒนาภูมสิังคมอย่าง
ยั่งยืน 
วท.บ. ส่งเสรมิและนิเทศศาสตร
เกษตร 
รป.บ. การบริหารท้องถิ่น 

รปศ 0119  ภูมินเิวศการจดั
การพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 

12.  ดร.อมรรัตน์ หาญตะ๊ 
 

ปรด. การจดัการ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
สศ.ม. สาธารณสุข 
บธ.บ. การตลาด 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู
 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 



 
 

๓ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห ์
13.  นางศิริภรณ์  ปันต ิ - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

- คบ. ครุศาสตร์ศึกษา (สังคม
ศึกษา) 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านขอน 4 

14.  นางปิยะนุช ดีฤสานต ์ ศศ.บ.วัดและประเมินผล(วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ) 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎร์นุ
เคราะห ์

4 

15.  นายวัยพจน์  ดีวงศ์ รป.ม. การบริหารและการ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท 
วท.บ. สัตวศาสตร์  

รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็น
ผู้น า 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนวดับุญยืน 3 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านสถาน 3 

16.  นายเจนณรงค์ ศุภศริ ิ ร.ม. รัฐศาสตร ์
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

รปศ 0108 การวิเคราะห์เพื่อสรา้งการ
เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนวดับุญยืน 4 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านสถาน 4 

17.  นายสมชาย  สิทธิกา วท.บ. สัตว์ศาสตร ์
ร.ม. การเมืองการปกครอง 

รปศ 0109 การวางแผนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนวดับุญยืน 
 

4 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านสถาน 4 

18.  นายธนกฤต วรรธนะชัย 
 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
บธ.บ. บริหารธรุกิจ 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนวดับุญยืน 3 

19.  นางสร้อยสดุาพรรณ ์ ศรรีินยา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 
บธ.บ. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านสถาน 3 



 
 

๔ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รำยวิชำ สำขำวิชำ 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 
จ ำนวนชั่วโมง/

สัปดำห ์
20.  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ บัญชีบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ 

1) 
1) บธ 0318 ระบบบญัชี การบัญช ี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 
2) บธ 0317 ฝึกงาน การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

21.  นางสาวอรุณรัศมี  สอนนนฐ ี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
วท.ม เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็
และสารสนเทศ 
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) 

1) บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 3 

2) คธ 0425 การฝึกประสบการณ์   คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

22.  นางสาวฑิมมิกา  ตรุษเกต ุ บธ.บ. การบัญชี 1) บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล การบัญช ี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2) บธ 0317 ฝึกงาน การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

23.  นางสาวเมทิกา  เมธีธนะกร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

1) คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์ 
เพื่อธุรกิจ   

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

2) คธ 0425 การฝึกประสบการณ์   คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

24.  นางพัชราภรณ์  หงสส์ิบสอง วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 

คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร ์
เพื่อธุรกิจ   

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

25.  นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธ ี วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต
และสารสนเทศ 
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คธ 0402 การจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยชุมชนน่าน 4 

 


