ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน กาหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อานาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4) โดยผ่านการกลั่นกรอง บัญ ชี
รายชื่อ ผู้ส อนพิเ ศษปฏิบั ติห น้า ที่ง านสอน หลัก สูต รอนุ ปริ ญ ญา จากมติ ที่ป ระชุม สภาวิท ยาลัย ชุม ชนน่า น
ครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงแต่งตั้งผู้สอนพิเศษปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก ารสอน จ านวน 39 คน ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 ธั น วาคม พ.ศ. 2565
ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยให้ ยึด ถือ ประโยชน์ สู ง สุด ที่จ ะเกิด กับ นัก ศึก ษาวิ ทยาลั ยชุ มชนน่ า น
ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งนี้

ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ศศ.บ. วัดและประเมินผล
(วิชาโท ภาษาอังกฤษ)

7.

นางกัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม

8.

นายอรรณพ สิทธิสาร

9.

นายวิสิทธิ์ มารินทร์

10. นายนิคม สุจดา
11. นางขนิษฐา ชวนานนท์

12. นางสาวรัชนี คาลือ

รายวิชา

สาขาวิชา

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

1) ศท 0102 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน
เพื่อการสื่อสาร 1
รุ่น 9
2)กท 0907 ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยว
วิทยาลัยชุมชนน่าน
เพื่อการท่องเที่ยวและการ
รุ่น 4
บริหาร
วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร
รป 1120 การบริหารเชิงกล
รัฐประศาสน
วิทยาลัยชุมชนน่าน
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ยุทธ์
ศาสตร์ รุ่น 3 โรงเรียนปริยัติธรรม
บธ.บ. การจัดการ
วัดภูเก็ต
วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 1) คธ 0410 การวิเคราะห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน
และสารสนเทศ
และออกแบบระบบ
รุ่น 9
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
2) คธ 0409 ระบบ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ฐานข้อมูล
รุ่น 8
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
สช 0508 ระบาดวิทยา
สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
รุ่น 7
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์
สช 0503 จุลชีววิทยาและ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ปรสิตวิทยา
รุ่น 7
วท.บ. จุลชีววิทยา
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
สช 0511 การบริการปฐม
สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
รุ่น 6
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต ภูมิ 2
สช 0513 อนามัยเจริญพันธุ์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
รุ่น 6
วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ สช 0504 มนุษย์ชีวเคมี
สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
รุ่น 7
ธรรมชาติ

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

4
4
3
3
4
4
3
4
5
4
4
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ที่

ชื่อ – สกุล

13. นางสาวทัศนีย์วรรณ

สกุลแก้ว

14. นางบุญญะทิพย์ พิชัยวงศ์
15. สิบเอกธนากร จักรหา

16. นางสาวกันย์ญมณ เตโช

17. นายวุฒิไกร ดวงพิกุล

18. นายอัครธร ธิเขียว

คุณวุฒิ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์
พย.ม. พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ศศ.ม. บริหารการศึกษา
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
รป.ม. การบริหารและการ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท
วท.บ. ทคโนโลยีการเกษตร
รม. สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาการท้องถิ่น

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

รายวิชา

สาขาวิชา

สช 0525 การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

สาธารณสุขชุมชน
รุ่น 6

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2
ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

การศึกษาปฐมวัย
รุ่น 5
การศึกษาปฐมวัย
รุ่น 5

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะ
สร้างสรรค์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
รป 1117 การบริหารจัดการ
โครงการ

การศึกษาปฐมวัย
รุ่น 6

วิทยาลัยชุมชนน่าน

5

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

4

1) รป 1127 การฝึก
ประสบการณ์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

-
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ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

รายวิชา

สาขาวิชา

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

2) รป 1114 การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
3) รป 1106 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(1)
รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(1)

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3

19. นางทิพธิญา ภาวะพรหม

รม. สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
คบ. การศึกษา(เกษตรกรรม)

รป 1127 การฝึก
ประสบการณ์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

-

20. นายพนม ด้วงทอง

วท.ม. การพัฒนาภูมิสังคม
อย่างยั่งยืน
วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศา
สตรเกษตร
รป.บ. การบริหารท้องถิ่น
- ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
- นักธรรมเอก
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น

รป 1114 การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(2)

โรงเรียนปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต

3

รป 1115 จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

3

รป 1116 การวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(2)

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต

4

รม. รัฐศาสตร์
ศบ. พัฒนาชุมชน

ศท 0203 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

4

21. นายสาธิต ทนะวงค์

22. พันจ่าโทอนุสร คาวัง
23. นายเจนณรงค์ ศุภศิริ
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ที่

ชื่อ – สกุล

24. นางษมาภรณ์ มุขเพชร

25. จ่าสิบเอกสรวุฒิ

สื่อเศรษฐสิทธิ์

26. ดร.ธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล

27. นายอานาจ เขียวมงคล

28. ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์

คุณวุฒิ
รป.ม. การบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่น
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
อ.บริหารธุรกิจ
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต
ปร.ด. สังคมศาสตร์
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
ศศ.บ. การบริหาร ธุรกิจ
รป.ม. การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
น.บ. นิติศาสตร์
ปร.ด. บริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

รป 1124 สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 2(3)

โรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง

4

ศท 0302 การคิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(1)

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

โรงเรียนปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต
โรงเรียนปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต

4

รายวิชา

1) รป 1104 หลัก
เศรษฐศาสตร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(2)

2) รป 1116 การวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รป 1103 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(1)
รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(1)
รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(2)
รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(2)

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต

3

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(1)

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1

3

4
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ที่

ชื่อ – สกุล

29. นายเมธา รัตนวงค์

30. นายมานนท์ จันทร์เจียม

31. นางสไบทิพย์ อินไสย

32. นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง

33. นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี

34. นางสาวปานทิพย์ สวนกัน
35. ดร.นภดล สุดสม

คุณวุฒิ
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
คบ.สังคมศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
(เอกธุรกิจท่องเที่ยว)
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
(เอกธุรกิจท่องเที่ยว)

สาขาวิชา

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

รป 1111 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(2)

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต

3

1) ศท 0301 การเข้าใจ
ดิจิทัล
2) รป 1106 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
กท 0918 การจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

การศึกษาปฐมวัย
รุ่น 6
รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 3(2)
การท่องเที่ยว
รุ่น 4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

กท 0916 การจัดการธุรกิจ
การบิน

การท่องเที่ยว
รุ่น 4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รุ่น 8

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รุ่น 9
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์ สาธารณสุขชุมชน
และการแก้ปัญหา
รุ่น 6

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

รายวิชา

วท.ม เทคโนโลยี อิ นเทอร์เ น็ ต คธ 0417 การเขียนเว็บเพจ
ด้วยภาษา HTML และ CSS
และสารสนเทศ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ปร.ด.การจัดการสิ่งแวดล้อม

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล

4
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ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สถานที่จัดการเรียน
การสอน

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

สช 0513 อนามัยเจริญพันธุ์ สาธารณสุขชุมชน
รุ่น 6
สช 0511 การบริการปฐม
สาธารณสุขชุมชน
ภูมิ 2
รุ่น 6

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

5

ศท 0103 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้

สาธารณสุขชุมชน
รุ่น 7
การศึกษาปฐมวัย
รุ่น 6

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

รัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น 4(2)

โรงเรียนปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต

4

รายวิชา

สาขาวิชา

วท.ม.(เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการจัดการ)
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
36. นางสาวจันทนา ธัญญะ

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
พย.บ. พยาบาล
ป.พย. ระดับตัน

37. นางเบญจวรรณ กองคา
38. นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

39. นางสาวพัชราภรณ์ กันทะ

วท.บ.เคมี
วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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