
 
คําส่ังวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ท่ี 051/๒๕62 
เรื่อง แต�งตั้งผู%สอนพิเศษปฏิบัติหน%าท่ีงานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ป1การศึกษา ๒๕62 
**************************************************** 

 ด�วยวิทยาลัยชุมชนน�าน กําหนดเป�ดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา                    
ท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 (เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2562) และภาคการศึกษา                    
ท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 (เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2559,2560และ2561) เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ป%การศึกษา 2562 เป7นไปด�วยความเรียบร�อย อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4)  โดนผ�านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู�สอน
พิเศษปฏิบัติหน�าท่ีงานสอน หลักสูตรอนุปริญญา จากมติท่ีประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน�าน ครั้งท่ี 5/๒๕๖2           
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแต�งต้ังผู�สอนพิเศษปฏิบัติหน�าท่ี          
การสอน จํานวน 68 คน ให�ปฏิบัติหน�าท่ีต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 
(เฉพาะท่ีเข�าศึกษาในป% 2562) และต้ังแต�วันท่ี 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2563                    
โดยให�ยึดถือประโยชนIสูงสุดท่ีจะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน�าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท�ายคําสั่งนี้ 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 เป7นต�นไป  
  

 สั่ง ณ วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
  

 
 

(นายประยงคI แก�วประทุม) 
 ผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIกันยIญมณ เตโช  ศษ.ม.การบริการการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ 0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

2. อาจารยIวิสิทธิ์ มารินทรI ส.บ.สาธารณสุขศาสตรI 
ส.ม.สาธารณสุขศาสตรI 

ศษ 0113 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3. อาจารยIแสงเดือน อูปแก�ว ศษ.ม.การบริการการศึกษา 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ศท 0302 การคิดสร�างสรรคIและแก�ปOญหา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4. อาจารยIสุมิตรา จิตมะโน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

5. อาจารยIกอบกมล ทบบัณฑิต 
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร 
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู�สําหรับเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

6. อาจารยIจรัญ รัตนศิลา 
 

กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

7. อาจารยIพูลทรัพยI รัตนศิลา 
 

ศศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.ม. ภาษาไทย 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปOญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

8. อาจารยIเบญจพร น�อยจีน 
 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

9. อาจารยIฐิติกันตI จันทรIเจียม 
 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.คอมพิวเตอรIศึกษา 

ศท 0301 การเข�าใจดิจิทัล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 

แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 
ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIวีณา ชื่นภิรมยI 

 
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บช.บ. การบัญชี  
 

บธ0305 การบัญชีรัฐบาล สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนน�าน 

2. อาจารยIคมสัน มูลราช 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บช.บ. การบัญช ี

บธ0318 ระบบบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3. อาจารยIพัชราภรณI  หงสIสิบสอง 
 

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตรI 

บธ0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4. นางเทียงฤทัย  ต�างใจ 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศบ.การบัญชี 
 

บธ 0301การบัญชีภาษีอากร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนน�าน 

5. อาจารยIฑิมมิกา ตรุษเกตุ 
 

บธ.บ. การบัญช ี บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIอรรณพ  สิทธิสาร 

 
วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอรIเน็ต
และสารสนเทศ 
ค.บ.คอมพิวเตอรIศึกษา 

บธ011 การวิเคราะหIและออกแบบระบบ 
บธ0116 โครงงานคอมพิวเตอรIเพื่อธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

2. อาจารยIระวีวรรณ  กุณาวงคI ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริการการศึกษา 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3. อาจารยIพัชราภรณI  หงสIสิบสอง วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตรI 

ศท 0302 การคิดสร�างสรรคIและการแก�ปOญหา สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4. อาจารยIสุทธิพงษI โชติพิสทุธิเมธี วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอรIเน็ต
และสารสนเทศ 
ศศ.บ.คอมพิวเตอรIธุรกิจ 

คธ 0412 การออกแบบกราฟ�กสI 
คธ 0406 ระบบปฏิบตัิการและอินเทอรIเน็ต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

5. อาจารยIภัทรสุดา กันใจแก�ว บธ.ม. การจัดการ 
บช.บ. การจัดการธุรกิจเกษตร 

คธ 0402 หลักการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

6. อาจารยIพูลทรัพยI รัตนศิลา ศศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.ม. ภาษาไทย 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปOญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

7. อาจารยIมานนทI จันทรIเจียม ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.คอมพิวเตอรIศึกษา 

ศท 0301 การเข�าใจดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอรIธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท�องเที่ยว 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIสไบทิพยI อินไสย 

 
วท.บ. สาขาอุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยว “เอกธุรกิจ
ท�องเที่ยว” 

ศศ 1110 โลจิสติกสIสําหรับอุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยว 

สาขาวิชาการท�องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIอนันญา  ดีปานา 

 
พ.บ. พยาบาลศาสตรI     
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรI 

สศ 0115 การฟUVนฟูสภาพ 
สช 0505 กายวิภาคศาสตรIและสรีรวิทยา 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

2. อาจารยIวิชัย  ศริวรวัจนIชัย 
 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตรI 
สศ.บ. สาธารณสุขศาสตรI 

สศ 0119 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3. อาจารยIมุกดา สุทธิแสน 
 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตรI 
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 

สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บ�านและชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

4. อาจารยIเทียมจิตร จิตตวัฒนา พ.บ. พยาบาลศาสตรI สศ 0123 การดูแลสุขภาพที่บ�านและชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 
5. อาจารยIมณูศิลปW  ศิริมาตยI รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรI 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตรI 
สศ 0125 ฝYกประสบการณIสาธารณสุขชุมชน 
สช 0501 เคมีสาธารณสุข 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

6. อาจารยIรัชนี คําลือ 
 

วท.ม. เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑIธรรมชาติ  
วท.บ. วิทยาศาสตรIการแพทยI 

สศ 0125 ฝYกประสบการณIสาธารณสุขชุมชน 
สช 0502 ชีววิทยาสาธารณสุข 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

7. อาจารยIมาโนชญI ชายครอง 
 

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา   
ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนาท�องถิ่น  
ส.บ. สาธารณสุขศาสตรI   

สศ 0116 การบริหารงานสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

8. อาจารยIวิชาภรณI คันทะมูล 
 

ส.ด. สาธารณสุขศาสตรI 
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรI 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตรI 

สศ 0117 สุขภาพจิตชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ต�อ) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
9. อาจารยIมนัสนันทI ทายา คบ.ประถมศึกษา 

ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปOญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

10 อาจารยIสุทธิพงษI โชติพิสทุธิเมธี วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอรIเน็ต
และสารสนเทศ 
ศศ.บ.คอมพิวเตอรIธุรกิจ 

ศท 0301 การเข�าใจดิจิทัล สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

11 อาจารยIบุญญะทิพยI พิชัยวงศI ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน�าน 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร< 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIกันยากร อินทํา คบ. ภาษาไทย ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปOญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 
2. อาจารยIมานนทI จันทรIเจียม 

 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ.คอมพิวเตอรIศึกษา 

ศท 0301 การเข�าใจดิจิทัล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 

3. อาจารยIเจนณรงคI ศุภศิริ 
 

ร.ม. รัฐศาสตรI 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

รป1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรI 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 

4. อาจารยIจีรนันทI มุตะกาศ ร.ม. รัฐศาสตรI 
น.บ. นิติศาสตรI 

รป 1102 ความรู�เบื้องต�นทางรัฐศาสตรI สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 

5. อาจารยIภาณุวัฒนI ทรัพยIผดุงโชค 
 

รป.ม. การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
ป.บัณฑิต. วิชาชีพครู 

รป1107 ระบบบริหารราชการไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 

6. อาจารยIวรณัฐ ไชยสถาน 
 

ร.ม. รัฐศาสตรI 
ศศ.บ. พัฒนาสังคม 

รป1108 ทฤษฎีองคIการและการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนเหล�าอ�อวิทยา 

7. อาจารยIสุภัควดี พิมพIมาศ 
 

ร.ม.รัฐศาสตรI 
นศ.บ.นิเทศศาสตรI 

รป1102 ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับรัฐศาสตรI สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนบ�านศาลา 

8. อาจารยIปภิญญา ป�ติรัตนI 
 

รป.ม. การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

รป1108 ทฤษฎีองคIการและการจัดการ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนบ�านศาลา 

9. อาจารยIณรงคIศักดิ์ ไชยลังกา 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
คบ.คอมพิวเตอรIศึกษา 

ศท 0301 การเข�าใจดิจิทัล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนบ�านศาลา 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร< (ต�อ-1) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
10. อาจารยIสุจินตIสะพัด ศิริบูรณI 

 
ศศ.ม. รัฐศาสตรI 
ศศ.บ. รัฐศาสตรI 
 

รป1107 ระบบบริหารราชการไทย 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนบ�านศาลา 

11. อาจารยIอภิรักษI ปOญญานะ 
 

ศษ.ม.การบริหารหารศึกษา
คบ.ประถมศึกษา 
 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปOญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI โรงเรียนบ�านศาลา 

 
  



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท%องถิ่นอย�างยั่งยืน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
1. อาจารยIวุฒไิกร ดวงพิกุล  

 
รป.ม. การบริหารและการ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

รปศ0110การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 
รปศ0121 การฝYกประสบการณIวิชาชีพการบริหารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
รปศ0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 
รปศ0121 การฝYกประสบการณIวิชาชีพการบริหารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนวังว�า 
 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 
 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

2. อาจารยIบุญญะทิพยI  พิชัยวงศI 
 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศท 0104ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

3. อาจารยIธีรศักดิ์ พิทักษIกุล 
 

ปร.ด. สังคมศาสตรI 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ                    
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 
รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนบ�านวังว�ารุ�น 

4. อาจารยIปริยากร คําส�าง 
 

ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศท 0104ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

5. อาจารยIอนุสร คําวัง 
 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรI 
รป.บ. การปกครองท�องถิ่น 

รปศ0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

6. อาจารยIสร�อยสุดาพรรณI ศรีรินยา 
 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

7. อาจารยIอัครธร ธิเขียว 
 

ร.ม.รัฐศาสตรI 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท%องถิ่นอย�างยั่งยืน (ต�อ-1)  

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
8. อาจารยIพัทธนันทI พิพิธนวงคI 

 
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ศท0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนบ�านขอน 

9. อาจารยIกฤษณI ปาคํา 
 

ศศ.ม. รัฐศาสตรI  
พธ.บ. สังคมศึกษา 

รปศ0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน
ท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

10. อาจารยIพนม ด�วงทอง 
 

วท.ม. การพัฒนาภูมิสังคมอย�าง
ยั่งยืน 
วท.บ. ส�งเสริมและนิเทศศาสตรI
เกษตร 
รป.บ. การบริหารท�องถิ่น 

รปศ0119  ภูมินิเวศการจัดการพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล�อม 
รปศ0119  ภูมินิเวศการจัดการพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล�อม 
 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 
 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

11. อาจารยIวศินี  ขอดเตชะ 
 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

12. อาจารยIเมธา รัตนวงศI 
 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร� 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

13. อาจารยIอมรรัตนI หาญต\ะ 
 

ปร.ด. สาขาการจัดการ 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
ส.ธ.สาธารณสุขศาสตร�  
บธ.บ.การตลาด 
ป.ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 

รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนา
ชุมชนท�องถิ่นเชิงบูรณาการ 
รปศ 0106 การบริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�าง
ยั่งยืน 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

กศน.เฉลิมพระเกียรติ 
 

โรงเรียนบ�านขอน 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท%องถิ่นอย�างยั่งยืน (ต�อ-2) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
14. อาจารยIรชนิศ วงคIหาร 

 
รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ 
ศศ.บ. การจัดการ 

รปศ0102ยุทธศาสตรIการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

15. อาจารยIกมลวรรณ สนธิ 
 

รป.ม. การบริหารและการ
พัฒนาท�องถิ่น 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
 

รปศ 0106 การบริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�าง
ยั่งยืน 
รปศ 0106 การบริหารการพัฒนาท�องถิ่นอย�าง
ยั่งยืน 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนรัฐราษฎรIนุเคราะหI 

16. อาจารยIสุมนธา คชฤทธิ์ 
 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

17. อาจารยIสมชาย สทิธิกา 
 

รป.ม. การปกครองภาครัฐ 
วท.บ. เกษตรศาสตรI 

รปศ0114 การจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศ
ท�องถิ่น 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 

18. อาจารยIธนวัฒนI สนธิ 
 

รป.ม. รัฐศาสตรI                 
ค.บ. วิศวกรรมอิเล็คโทนิค 

รปศ 0107 การศึกษาเพื่อสร�างความเข�าใจชุมชน
ท�องถิ่น 
รปศ 0107 การศึกษาเพื่อสร�างความเข�าใจชุมชน
ท�องถิ่น 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนน�าน 
 

โรงเรียนรัฐราษฎรIนุเคราะหI 

19. อาจารยIป�ยะนชุ ดีฤสานตI 
 

ศศ.บ.วัดและประเมินผล           
(วิชาโท ภาษาอังกฤษ) 

ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎรIนุเคราะหI 

20. อาจารยIอนันตI ไชยวุฒ ิ
 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร� 
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร� 

รปศ0102 ยุทธศาสตรIการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎรIนุเคราะหI 

21. อาจารยIสุชานนัทI มาเฟUอง 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คณิตศาสตรI 

ศท0402 การคิดและการตัดสนิใจ สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนรัฐราษฎรIนุเคราะหI 

 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท%องถิ่นอย�างยั่งยืน (ต�อ-3) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
22. อาจารยIจิระนันทI ชัยรัตนคําโรจนI 

 
ศศ.ม. รัฐศาสตร� 
ศศ.บ. รัฐศาสตร� 

รปศ0102 ยุทธศาสตรIการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านขอน 

23. อาจารยIศรัยติศักดิ์ ณ น�าน 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
บช.บ. บัญช ี

ศท0402 การคิดและการตัดสินใจ สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านขอน 

24. อาจารยIแดนชัย แก�วต\ะ 
 

วท.บ. เทคโนโลยี่การเกษตร 
วท.บ. พืช 

รปศ0114 การจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศ
ท�องถิ่น 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านขอน 

25. อาจารยIสวัสดิ์ รัตนกมลชัย 
 

ร.ม. รัฐศาสตรI 
ร.บ. รัฐศาสตรI 

รปศ 0107 การศึกษาเพื่อสร�างความเข�าใจ
ชุมชนท�องถิ่น 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านขอน 

26. อาจารยIสายัญ จิตตา 
 

ร.ม. การเมืองการปกครอง 
รป.บ. วิทยาการจัดการ 

รปศ 0103 จริยธรรมสําหรบันักบริหารท�องถิ่น สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

27. อาจารยIวัยพจนI ดีวงคI 
 

รป.ม. การบริหารและการพัฒนา 
วท.บ. เกษตรศาสตรI 

รปศ0118 ภูมินิเวศการจัดการ ดิน เกษตร สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

28. อาจารยIธนกฤต วรรธนะชัย 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

ศท0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยI สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

29. อาจารยIจิณรศักดิ์ ธนะธํารงรัฐ 
 

ร.ม. รัฐศาสตรI 
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร  

รปศ.0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 

30. อาจารยIยุทธภัณฑI จันทรIคําเรืองกุล 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ค.บ. วิทยาศาสตรI 

ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนบ�านศาลา 
 

โรงเรียนวัดบุญยืน 



บัญชีรายละเอียดการแต�งตั้งผู%สอนพิเศษ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท%องถิ่นอย�างยั่งยืน (ต�อ-4) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ป1การศึกษา 2562 
แนบท%ายคําสั่งวิทยาลัยชุมชนน�าน 

ที่ 051/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน สาขาวิชาที่สอน 
สถานที่จัด 

การเรียนการสอน 
22. อาจารยIอัครเดช ช�างเหล็ก 

 
รป.ม. การจัดการสําหรับผู.บริหาร 
วท.บ. พัฒนาการเกษตร 

รปศ0118 ภูมินิเวศการจัดการ ดิน เกษตร สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนวัดบุญยืน 

23. อาจารยIอํานาจ เขียวมงคล 
 

รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ 
น.บ. นิติศาสตรI 

ศท0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยI สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนวัดบุญยืน 

24. อาจารยIปริเยศ ธนกุลเมธิน 
 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
พธ.บ. สังคมศาสตรI 

รปศ 0103 จริยธรรมสําหรบันักบริหารท�องถิ่น สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โรงเรียนวัดบุญยืน 

 


