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รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 4/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันศุกร์ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓  ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
................................................. 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน  

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน   
2. นายสุรพล  เธียรสูตร   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      7. นางฑิฆัมพร กองสอน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      8. นายณชกมล ค าศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายส ารวย  ผัดผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10.นายชาตรี  เจริญศิริ        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
11. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 12. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๒. ประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
                1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์     รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

2. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.      กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
3. นายชนน  สนหา    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 4. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 2. นายยุทธภูมิ สุประการ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน    
เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1. ขอแสดงความยินดี นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

เนื่องจากได้รับต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยาลัยชุมชนน่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับท่านและท่านยังจะท าหน้าท่ี
เป็นรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านอีกต่อไปตามกรอบวาระของคณะกรรมการท่ีด ารง และท่านกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนทุกท่านท่ีได้เข้ามาด ารงต าแหน่งและร่วมกันขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
น่านของเรา 

  2. หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(4)/912 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 30  มีนาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและขอ 
โอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 6 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงิน 4 ,014,895 
บาท (ส่ีล้านหนึ่งหมื่นส่ีพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  

 มติ     ท่ีประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2565  
  สรุปเร่ือง  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักผู้อ านวยการ ได้ท าสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2565 ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1 ,361,764.15 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยหกสิบส่ีบาทสิบห้าสตางค์สตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจ านวน
เงิน 35,101.31 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 
1,442,616 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนส่ีหมื่นสองพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) 

       ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1.เปรียบเทียบการใช้งบประมาณท่ีประสิทธิภาพท่ีต่ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 
  2. กิจกรรม/โครงการท่ีแล้วเสร็จให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบทุกครั้ง  รายงานเรื่อง

ประสิทธิและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างไร 
 3. ในการประชุมการทบทวนแผนฯ ฝากเน้นย้ าเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละ

โครงการ 
 4. รายงานผลการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนหรือไตรมาสให้สภาวิทยาลัยชุมชน

น่านทราบ 
        มติ  ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 
วาระที่ 1.2.2 เร่ือง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไตรมาสที่ 2   
 สรุปเร่ือง  
               ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น 11,272,335 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
จ าแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ า วงเงิน 5,607,839.07บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้า
เจ็ดสตางค์) งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงิน 475,900 (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีผลการ
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ทั้งสิ้น 6,083,739.07 บาท (หกล้านแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)  

เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณ 

สรุปการเบิกจ่าย วชช.น่าน ปงีบประมาณ พ.ศ.2565  
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
อ้างอิงจากหนังสือ
กระทรวงการคลัง                               

ที่ กค 1004/19438                              
ลว 8 พ.ย.63 เร่ืองมาตรการคลัง

ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

ไตรมาส 2               
(วชช.น่าน) 

(ม.ค.-ม.ีค.65) 
สรุป 

ภาพรวม  
ประมาณร้อยละ 

54.00 53.97 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

รายจ่ายลงทุน  
ประมาณร้อยละ 

45.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

รายจ่ายประจ า 
ประมาณร้อยละ 

57.00 51.94 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

         มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  

           วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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วาระที่ 1.2.3 เร่ือง การศึกษาดูงานและประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสัญจร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและ
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 สรุปเร่ือง  
   งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประสานงานจากเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร เพื่อประสานเตรียมการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สัญจร ณ จังหวัดน่าน                  
       วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้เสนอมาและขอหารือ (ร่าง) ก าหนดการระหว่าง วันท่ี25-27 
พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

นางสาวชรัสนันท์  ตาชม เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แจ้งในท่ีประชุมเพิ่มเติม ได้รับ
การยืนยันจากเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้เปล่ียนแปลงพื้นท่ีการศึกษาดูงาน เป็นพื้นท่ีภาคใต้
แทน จึงขอยกเลิก  (ร่าง) ก าหนดการระหว่าง วันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีจังหวัดน่าน               
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  
วาระที่ 1.2.4  เร่ือง จ านวนนักศึกษาสมัครเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 สรุปเร่ือง  
    วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565  มาระยะเวลาหนี่งแล้ว เป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา จ านวน 175 คน ขณะนี้มีผู้สมัคร
เรียน รวมท้ังหมด จ านวน  109 คน คิดเป็นร้อยละ 61.71 ข้อมูล ณ วันท่ี 29  เมษายน 2565   
    นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แจ้งในท่ีประชุมเพิ่มเติม 
ดังนี้ 1.เรื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.แนะแนวตามสถานศึกษา 2.ช่องทางออนไลน์ Facebook               
3.ผู้สมัครเข้ามาสมัครเอง  2. เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเท่ียว ไม่สามารถด าเนินการเปิดใน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 ได้เนื่องจาก จ านวนนักศึกษาท่ีต่ ากว่าเป้าหมายและอาจารย์ผู้สอน
ประจ าหลักสูตรได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ท าให้ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีจบตรงตามคุณวุฒิในด้านการ
ท่องเท่ียว ส่วนผู้ท่ีมาสมัครเรียนสาขาวิชาการท่องเท่ียว แนะน าให้ไปลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจ ท่ีพักและโรงแรม พุทธศักราช 2564  เพื่อสะสมหน่วยกิตไปก่อน  
และ 3.เรื่อง มูลนิธิกสิกร ให้ทุกนักศึกษาเรียนต่อท่ีวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 3 ทุน เป็นนักศึกษาในพื้นท่ี 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยจะมีรถรับ-ส่ง นักศึกษามาเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนน่าน ทุกวันศุกร์ เดิมทางพื้นท่ี
อ าเภอบ่อเกลือ มีนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยชุมชนน่านอยู่จ านวน 3 คน ทางมูลนิธิให้ความอนุเคราะห์รับ-
ส่ง นักศึกษาปัจจุบันร่วมเดินทางมาเรียนด้วย 
    ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    1. วิเคราะห์จ านวนยอดนักศึกษาใหมท่ี่มีจ านวนน้อยลงและหาแนวทางการบริหารจัดการ 
    2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เปิดการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่านตอบโจทย์กับความ 
ต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 

3. การหาเครือข่ายในแต่ละสถานศึกษา เพื่อออกแบบความร่วมมือและการบริการการศึกษาให้ 
หลากหลายรูปแบบ เช่น การสะสมหน่วยกิต การต่อยอดนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่านมาแล้ว
เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆและ การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล/การสอบเทียบความรู้ เป็นต้น 

4. หลักสูตรการท่องเท่ียว เช่ือมโยงกับสมาคมการท่องเท่ียว สร้างแรงจูงใจเรียนจบมามีงานท า 
ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ตระหนัก ร่วมมือกัน เรื่องการหานักศึกษาในการศึกษาต่อปริญญาตรี  

นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง       
ท่ีมาของหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ของ 6 สาขาวิชา 
     มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 
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วาระที่ 1.2.5  เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ 
 สรุปเร่ือง  
   วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนเป้าหมาย 365 คน นั้น 
   ในการนี้ ส านักวิชาการ โดย งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน                
ไตรมาสท่ี 2 -3 ประจ าปีงบประมาณ 2565  จ านวน 5 หลักสูตร โดยมีเป้าหมาย 365 คน มีผู้ลงทะเบียน 
151 คน  ผู้ผ่านการฝึกอบรม 107 คน             
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์
และมีความยั่งยืนให้แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรท่ีจัดเรียบร้อยแล้ว ในรายงานการประชุม  
     มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 
วาระที่ 1.2.6 เร่ือง กิจกรรมฝึกอบรมการท าต้นกุ่มสักการะพระเจ้าน่าน 
                สรุปเร่ือง  
   วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการท าต้นกุ่มสักการะ
พระเจ้าน่าน เมื่อวันท่ี 3-4  เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน  เพื่อฝึกอบรมการท า
ต้นกุ่มสักการะพระเจ้าน่าน เรียนรู้ อนุรักษ์  สืบสาน ภูมิปัญญาน่าน ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในพิธี
ถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เนื่องวันคล้ายวันพิราลัยของพระองค์ วันท่ี 5  
เมษายน 2565 ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าน่าน หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.3.1 เร่ือง พิจารณาหารือ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) 
              สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี ค าส่ังวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี 104/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2565 นั้น 
 ท้ังนี้ ได้มีกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยฯ ได้ลาออก จ านวน 4 ท่าน และในปัจจุบันมีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายอุดม เกสโรทยาน 2.พันเอกวัฒนา                  
จันทร์ไพจิตต์ และ 3.นางบัวตอง ธรรมมะ  โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน อีก 1 คน                
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับสภาวิทยาลัยชุมชนน่านว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
น่าน พ.ศ.2563 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ สามเดือน ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายละเอียด            
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 1. ข้อบังคับสภาวิทยาลัยชุมชนน่านว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ.
2563 
 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 3. ค าส่ังวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี 433/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 
 4. ค าส่ังวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี 104/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564 
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  ขอพิจารณาหารือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านปัจจุบันได้ส้ินสุดลง                 
ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านได้ลาออกเกินกึ่งหนึ่ง 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุง ข้อบังคับสภาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นา่น พ.ศ.2563 เพิ่ม (5) ในข้อ 8 คณะกรรมการพ้นต าแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง 
 มติ    ท่ีประชุมเห็นชอบ  
 1. ให้ปรับปรุงข้อบังคับสภาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ.2563 เพิ่ม (5) 
ในข้อ 8 คณะกรรมการพ้นต าแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง และน าเรื่องเข้าประชุมสภาในครั้งถัดไป 
 2. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชนน่านในวาระพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป อาศัยอ านาจตามข้อ 4 ข้อบังคับ สภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
วาระที่ 1.3.2 การบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง เรือนจ าจังหวัดน่าน กับวิทยาลัยชุมชนน่าน 
               สรุปเร่ือง 
               วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ได้สรุปประเด็นเนื้อหาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 2 ฉบับ ดังนี้  

     1. ฉบับเดิม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและส่งเสริม
ความรู้ การฝึกอบรมวิชาชีพและการสร้างอาชีพภายหลังปล่อยตัวให้แก่ผู้ต้องขัง (ลงนามวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563) 

     2. ฉบับใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย 
ผู้ต้องขัง (1เรือนจ า1MOU) (ลงนามวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ฉบับเดิม ฉบับใหม่ 

1. ฝ่ายในการลงนาม - 2 ฝ่าย - 5 ฝ่าย 
2. กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ต้องขัง (ก่อน-หลังการปล่อยตัว) - ผู้ต้องขัง 

- เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
3. วัตถุประสงค์ - จัดการศึกษาและส่งเสริมความรู้ 

การฝึกวิชาชีพ และการสร้างอาชีพ
ภ าย ห ลั ง ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว ใ ห้ แ ก่
ผู้ต้องขัง 

- ส่ง เสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ 
การประกอบอาชีพ 
- ร่วมมือในการวางแผน แนะน า ส่งเสริม  
ให้ค าปรึกษา และด าเนินการสอนหลักสูตร
วิชาชีพ 

4. ขอบเขตหน้าท่ี - ให้ความช่วยเหลือในด้านจัดท า
แ ผ น ง า น  ง บ ป ร ะ ม า ณ  ใ น 
การส่งเสริมความรู้  อาชีพ และ 
การจัดการศึกษา 
- ประสาน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
จั ง ห วั ด น่ า น  ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- ร่วมกับเรือนจ าในการติดตาม 
ดู แ ล  และ ให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อ
ผู้ต้องขังให้มีงานท า 

- ร่วมมือในการวางแผน แนะน า ส่งเสริม ให้
ค าปรึกษา และด าเนินการสอนหลักสูตร
วิชาชีพ 
- ต้ั งคณะท าง าน ร่ วมกัน  เพื่ อส าร วจ 
ความต้องการในการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ 
- ร่วมมือจัดท าแผนเสนอเพื่อขออนุมั ติ
โครงการหลักสูตรวิชาชีพ 

5. ระยะเวลา - 5 ปี (2563-2567) - 5 ปี (2565-2569) 
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6. การแก้ไข เปล่ียนแปลง  - ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ - ได้รับความเห็นชอบท้ัง 5 ฝ่าย 
7. การยกเลิก - - ฝ่ายท่ีประสงค์ยกเลิกแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ไม่กระทบต่อ
ความร่วมมือท่ียังผูกพันหรือด าเนินการอยู่) 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ท่ีประชุมสนับสนุนให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านลงนาม               
ในข้อตกลงความร่วมมือท่ีเป็นการท าหน้าท่ีตาม พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเป็นประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้ขาดโอกาส  
 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ และให้ทบทวน MOU ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมดให้เกิดการขับเคล่ือน
ร่วมกันตามเจตนารมณ์ของMOUแต่ละฉบับ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๖5 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖5   

       สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 3/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม ๒๕๖5  
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  3/๒๕๖5  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 3/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 25
มีนาคม ๒๕๖5   

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เร่ือง   ระดมสมองสู่เมืองสร้างสรรค์ 
         สรุปเร่ือง ยังไม่มีข้อหารือ/ข้อเสนอแนะใดๆ 
 มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบ ขอเลือ่นการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน 

สาขาการบริการในธุรกิจ ที่พักและโรงแรม พุทธศักราช 2564           
 สรุปเร่ือง 

 ตามมติประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่านสาขาการบริการในธุรกิจ                  
ท่ีพักและโรงแรม พุทธศักราช 2564 ซึ่ ง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใน ช้ันเรียนและ                                
ในสถานประกอบการ โดยรับสมัครนักศึกษาต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมาและก าหนดวันเปิดภาค
เรียน ในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 นั้น 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดน่าน มีจ านวนผู้ติด
เช้ือเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้สมัครเรียนในพื้นท่ีอ าเภอบ่อเกลือ อยู่ระหว่างการกักตัว อีกท้ังการเรียนการสอนทุกรายการ 
มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการท่ีพักและโรงแรม ในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเล่ือนเปิด
เรียนเป็นวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565- 20 สิงหาคม 2565    

 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ขอเล่ือนการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

น่าน สาขาการบริการในธุรกิจ ท่ีพักและโรงแรม พุทธศักราช 2564 ตามเสนอ  
 มติ       ท่ีประชุมเห็นชอบ ขอเล่ือนการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขา

การบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม พุทธศักราช 2564  เปิดเรียนเป็นวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 -                       
20 สิงหาคม 2565     



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 4/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๗ 
 

วาระที่ 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖5 

 สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนเป้าหมาย 365 คน ในการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/2564 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 นั้น 

      ในการนี้ ส านักวิชาการ งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้รวบรวมแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมท่ีจะขอเปิดประจ าเดือน พฤษภาคม 256๕ จ านวน 3  รายวิชา ได้แก่ 1. การเล้ียงผ้ึงโพรงป่า 
ผู้รับผิดชอบ นางโชติกา ณ หนองคาย 2. น้ าหอมแห้ง ผู้รับผิดชอบ นายนรินทร์ รินพนัสสัก และ 3.ผ้าทอ
พื้นเมืองน่าน 3 (ผ้าลายน้ าไหล) ผู้รับผิดชอบ นางโชติกา ณ หนองคาย งบประมาณท้ังส้ิน 65,250 บาท           
(หกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 22 เมษายน 2565    

 การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน พฤษภาคม 

๒๕๖5 ตามเสนอ 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อกังวัลของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องงบประมาณของ 

ค่าวัสดุท่ีได้รับงบประมาณน้อย ให้ส านักวิชาการสรุปข้อจ ากัด/ปัญหาท่ีพบในการบริหารจัดการหลักสูตรเสนอ
รายงานผู้อ านวยการและน าเข้าสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อรายงานเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการสะท้อน
แนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมได้ต่อไป 

 มติ    ท่ีประชุมอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖5 
จ านวน 3  รายวิชา ได้แก่ 1. การเล้ียงผ้ึงโพรงป่า 2. น้ าหอมแห้ง และ 3.ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 3 (ผ้าลาย            
น้ าไหล) งบประมาณท้ังส้ิน 65,250 บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

วาระที่ 4.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชาสิทธิชุมชนกับการจัดการที่ดิน ป่าไม้ อย่างยั่งยืน 
 สรุปเร่ือง 

      วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนเป้าหมาย 365 คน ไปแล้วนั้น 
    ในการนี้ งานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม (หลักสูตรใหม่) จ านวน  1 หลักสูตร ท่ีจะขอเปิดระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖5                  
และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 
3/2565 วันท่ี 22 เมษายน 2565 
   การพิจารณา 

      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชาสิทธิชุมชนกับการจัดการท่ีดิน           
ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามเสนอ     

 มติ    ท่ีประชุมอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชาสิทธิชุมชนกับการจัดการท่ีดิน ป่าไม้ อย่างยั่งยืน 
วาระที่ 4.4 พิจารณาเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการสรรหาอนุกรรมการวิชาการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
                สรุปเร่ือง 
                วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักวิขาการ ได้จัดประชุมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ครั้งท่ี 1/๒๕๖5  เมื่อวันพุธ ท่ี 20 เมษายน ๒๕๖5 นั้น ส านักวิขาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงาน 
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การประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย                    
                 วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการสรรหา
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน  ครั้งท่ี 1/๒๕๖5  และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 22 เมษายน  2565 

 การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการสรรหาอนุกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามเสนอ 
 มติ    ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการสรรหาอนุกรรมการวิชาการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   
  วาระท่ี 6.1 เรื่อง ขอเชิญท่านประธานสภาและท่านกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันท่ี 9 พฤษภาคม และวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.25645  ณ ห้องประชุม
สิริเบญญา1 วิทยาลัยชุมชนน่าน 
  มติ     ท่ีประชุมรับทราบ ท่านประธานสภาให้ความส าคัญ และมีท่านกรรมการสภาท่ีตอบรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อช่วยกันขับเคล่ือนนโยบายวิทยาลัยชุมชนน่านสู่การท าแผนฯท่ีมีประสิทธิภาพ 
  วาระท่ี 6.2 เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 5/2565  ในวันศุกร์ ท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน              
จังหวัดน่าน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม  
  มติ     ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

 
                                     (ลงช่ือ)  ผู้จดรายงานการประชุม                         
                                                      (นางอารีรัตน์  เนตรวีระ) 
     ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 (ลงช่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสาวชรัสนันท์  ตาชม)  

        เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 


