คำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน
ที่ 125/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนประจำปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕63
* * * * * * * * * * * * * * * **
ด้ว ยวิ ทยาลั ย ชุม ชนน่ า น ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลั กสู ตรอนุป ริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 (รหัส 61) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (4) โดนผ่านการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สอนประจาปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตร
อนุ ป ริ ญ ญา จากมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ครั้ ง ที่ 5/2563 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖3 และที่ ป ระชุ มมี ม ติเ ห็ น ชอบ จึง แต่ง ตั้ ง ผู้ ส อนประจาปฏิ บัติ ห น้า ที่ ก ารสอน จ านวน 12 คน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้ยึดถือประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งผู้สอนประจำปฏิบัติหน้ำที่งำนสอน หลักสูตรอนุปริญญำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รหัส 61)
แนบท้ำยคำสั่งวิทยำลัยชุมชนน่ำน
ที่ 125/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563
ที่
1.

2.
3.

4.

5.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้(วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. การศึกษาพิเศษ
ศศ.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางโชติกา ณ หนองคาย บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ค.บ. ธุรกิจศึกษา
นายกิตติกรณ์ สมยศ
วท.ม. แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการ
ท่องเที่ยว
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ธุรกิจศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
พธ.บ. การสอนภาษาไทย
นายนรินทร์ รินพนัสสัก

นางสาวผุสดี สายวงศ์

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ปว 0114 การศึกษาพิเศษ

การศึกษาปฐมวัย

สถำนที่จัดกำรเรียนกำร
สอน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0301 จังหวัดศึกษา

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3

1) รปศ 0119 ภูมินเิ วศการจัด
การพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
2) รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัด
การพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
1) รปศ 0121 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
2) รปศ 0121 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

โรงเรียนรัฐราษฎร์
นุเคราะห์
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านขอน

-

รำยวิชำ

สำขำวิชำ

จำนวนชั่วโมง/
สัปดำห์
3

-

๑

ที่

6.

7.

ชื่อ – สกุล

นายยุทธภูมิ สุประการ

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม

คุณวุฒิ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. ศิลปศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร์
วท.บ. เกษตรศาสตร์

8.

นางสาวพรศิริ กล่าป่วน

บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี

9.

นางสาวทิพวรรณ สุขมี

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10. นายปิยะพล ทวีวรรณ

รำยวิชำ

สำขำวิชำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำร
สอน
โรงเรียนรัฐราษฏร์
นุเคราะห์

จำนวนชั่วโมง/
สัปดำห์
-

3) รปศ 0121 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
4) รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านวัดบุญยืน

4

5) รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านสถาน

4

1) ศท 0301 จังหวัดศึกษา

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

โรงเรียนรัฐราษฏร์
นุเคราะห์
โรงเรียนบ้านวัดบุญยืน

4

โรงเรียนบ้านวัดบุญยืน

4

โรงเรียนบ้านสถาน

4

วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4
4
3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

วิทยาลัยชุมชนน่าน

-

2) รปศ ๐๑๐๕ การพัฒนาภาวะความ
เป็นผู้นา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา

1) บธ 0318 ระบบบัญชี
2) บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3) บธ 0317 ฝึกงาน
บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ
1) คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบน
เว็บไซต์
2) คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อ
ธุรกิจ

3

๒

ที่

ชื่อ – สกุล

11. นางราชาวดี สุขภิรมย์
12. นางสาวอันชัญ ศศิวัจน์
ไพสิฐ

คุณวุฒิ

กศ.ม. ประกันคุณภาพการศึกษา
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
บธ.ม บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ศษ.บ บริหารธุรกิจ

3) คธ 0425 การฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำร
สอน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

วิทยาลัยชุมชนน่าน

4

รำยวิชำ

สำขำวิชำ

จำนวนชั่วโมง/
สัปดำห์
-

๓

