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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 3/๒๕๖5 

วันศุกร์ ท่ี 25  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม  
1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
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. นายชนน  สนหา    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
      11. นายชาตรี  เจริญศิริ    กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

12. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 13. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

14. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 2. นายยุทธภูมิ สุประการ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน    
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน   
                                                          (ติดภารกิจเร่งด่วน) 
2. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.      กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  

                                                     (ติดภารกิจเร่งด่วน) 
เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1. หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(4)/706 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 10  มีนาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งท่ี 5 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน วงเงินท้ังส้ิน        
95,460 บาท (เก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน) ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ าแนกเป็น               
1.งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วงเงิน 62,760 บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
และ 2.งบด าเนินงาน วงเงิน 32,700 บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 
                                                                                                   /2. ขอแสดง… 
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               2. ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ 1.นายสุรพล  เธียรสูตร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  2. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 3.นายส ารวย             
ผัดผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565               
เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  

     3. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอลาออกจากการ             
เป็นสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องจากได้รับต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส. ) เนื่องจากต้องไปปฏิบั ติหน้าท่ีในพื้น ท่ี 
กรุงเทพมหานคร 
                4. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน พร้อมเป็นภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน และสนับสนุนเรื่องงบประมาณ 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอความอนุเคราะห์ให้ นายแพทย์
พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ยังคงอยู่ในต าแหน่ง กรรมการสภาฯ               
โดยในการเข้าร่วมประชุมสภาฯแต่ละครั้ง  

 มติ     ท่ีประชุมรับทราบ ให้ นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการก ากับและเช่ือมโยงแผนและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   
  สรุปเร่ือง  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักผู้อ านวยการ  ได้ท าสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ยอดคงเหลือยกมา จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,361,764.15 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบส่ีบาทสิบห้าสตางค์สตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ 
เป็นจ านวนเงิน 6,400 บาท (หกพันส่ีร้อยบาท) รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,407,514.69 บาท                 
(หนึ่งล้านส่ีแสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบส่ีบาทหกสิบเก้าสตางค์)   

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระที่ 1.2.2 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์             
หออัตลักษณ์นครน่าน   
 สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ด าเนินโครงการพัฒนา                
อัตลักษณ์น่านมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการ
ท่องเท่ียวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดน่าน ประจ าปี พ.ศ.2565 จังหวัดน่าน ได้พิจารณาเปล่ียนแปลง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้กับโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน               
มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (creative city) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเท่ียวสู่สังคม
เศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน จ านวน 2,278,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อ
มาด าเนินการก่อสร้างอาคารในงานท่ีเหลือภายในพื้นท่ีของวิทยาลัยชุมชนน่าน และเมื่อด าเนินการโครงการ 
 
                                                                                                                /ดังกล่าว... 
 

           วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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ดังกล่าวเสร็จแล้ว วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีรับมอบทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้แนบแบบผังงานปรับภูมิทัศน์ตามไฟล์
ท่ีได้น าเสนอในท่ีประชุม  
    นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้รายงานความคืบหน้า                
การด าเนินงานการปรับปรุงหออัตลักษณ์นครน่าน ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอในท่ีประชุมฯ  
       นายชาตรี  เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อธิบายสรุปเพิ่มเติมให้กรรมการสภาเข้าใจ
ขอบเขตงานพื้นท่ี และขอบเขตเวลา ชัดเจนยิ่งขึ้น จากงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน               
มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (creative city) การใช้เป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์และแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารบริเวณ
ทางออกที่เหมาะสมกับการเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการทางด้านศิลปหัตถกรรม (Art and Craft)   
    ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของหออัตลักษณ์นครน่านให้ชัดเจน  
เน้นย้ าให้การด าเนินการให้เสร็จส้ินเรียบร้อยตามโครงการ เพื่อให้พื้นท่ีด้านหน้าของวิทยาลัยชุมชนบริเวณ
หออัตลักษณ์และบริเวณโดยรอบพร้อมให้บริการเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ความคุ้มค่า การใช้ประโยชน์ 
ระยะเวลาและขอบเขตพื้นท่ีปรับปรุงท่ีเป็นอุปสรรคในการให้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน  
         มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  

วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. กรรมการอนุวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครบวาระ ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2560 กรณี รองประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งต้ังเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ ให้รองประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
จนกว่าจะได้รองและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยวิทยาลัยแล้ว  
 2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน  เนื่องจากมีกรรมการบางส่วนได้ยื่น              
ใบลาออก ขณะนี้ยังไม่ได้แต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในไม่ช้านี้ และ
ขอเรียนเชิญ นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ท าหน้าท่ีเป็นประธาน        
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งในท่ีประชุมให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๖5 เม่ือวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖4   

       สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม ๒๕๖5  
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  1/๒๕๖5 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1. หน้า 15 ข้อ 2 แก้ไข องค์การมหาชน เป็น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. หน้า 18 บรรทัด 14 แก้ไข Credit bank เป็น (Credit bank) 
3. หน้า 23 บรรทัด 7   แกไ้ข CBMC เป็น (CBMC) 
4. หน้า 23 บรรทัด 10   2UT เป็น U2T 
5. หน้า 23 บรรทัด 11   แกไ้ข แผนธุรกิจ CBMC เป็น แผนธุรกิจชุมชน (CBMC)  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 2/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 28
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  โดยแก้ไขข้อมูลตามท่ีกรรมการสภาฯได้ให้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

                                                                                                     /ระเบียบวาระ... 

 



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๔ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เร่ือง   ระดมสมองสู่เมืองสร้างสรรค์ 
         สรุปเร่ือง 

มอบหมายผอ.ชาตรี เจริญศิริ (ร่าง) การขับเคล่ือนและกรอบระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคล่ือนของวิทยาลัยชุมชนน่านสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์  
 มติ   ท่ีประชุมรับทราบ น าวาระนี้สืบเนื่องในการประชุมสภาฯครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาและเลื่อนวันเปิดเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรมยั่งยืน      

 สรุปเร่ือง 
 ตามมติประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบ

ตารางจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจท่ีพักและ
โรงแรม พ.ศ.2564  ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในช้ันเรียน แบบออนไลน์และในสถาน
ประกอบการท่ีพักและโรงรม โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 1  กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นมาและ
ก าหนดเปิดเรียนในวันท่ี 7  มีนาคม 2565 ปัจจุบันมีผู้สมัครเรียน จ านวน 3 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน                              

     ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงขอขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาจนถึงวันท่ี 31  
มีนาคม  2565 และเปิดเรียนในวันท่ี 1  เมษายน - 15 กรกฎาคม 2565 

 นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ดังนี้ 1. เป้าหมายในการรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการ
ในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม พ.ศ.2564 จ านวน 25 คน ขณะนี้ ได้มีผู้สมัครเรียน จ านวน 18  คน   
2. รายงานยอดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
เป้าหมาย 175 คน  ขณะนี ้มีผู ้สมัคร จ านวน 60 คน  เนื ่องจากวิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้ท าการ            
1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ผ่านการซื้อโฆษณาใน Facebook เพื่อโปรโมทวิทยาลัยชุมชนน่าน               
ให้กลุ่มเป้าหมายของเรา รู้จักมากขึ้น และ 2.ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา  
  นายชนน  สนหา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 5 เมษายน 
2565 เรียนเชิญ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ในวันประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน เวลา 09.00 น. และ กลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเรียน ณ หอประชุมบ้านดอนแท่น ต าบลเชียงคาน 
อ าเภอเชียงกลาง เวลา 13.00 น. และได้สอบถาม เรื่องใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุข            
ชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ท าอย่างไรถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ ฝากส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
หาข้อมูล และแจ้งในท่ีประชุมครั้งต่อไป 
 นายชาตรี  เจริญศิริ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุม เรื ่อง หลักสูตร
อนุปริญญา  2 สาขา 1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องจากไม่มี
ผู้สมัครเรียน มีแนวโน้มจะเปิดเรียนไม่ได้ ในภาคการศึกษานี้  
   การพิจารณา 

 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 
                                                                                                     /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม จนถึงวันท่ี 31  มีนาคม  2565 และเล่ือนวัน
เปิดเรียน ในวันท่ี 1  เมษายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตามเสนอ  

 มติ   ท่ีประชุมอนุมัติขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
น่าน สาขาการบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม จนถึงวันท่ี 31  มีนาคม  2565 และเล่ือนวันเปิดเรียน               
ในวันท่ี 1  เมษายน - 15 กรกฎาคม 2565 และมอบส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ของท่ีประชุม 

วาระที่ 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงภาระงานสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 สรุปเร่ือง 

     ตามประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องก าหนดภาระงานของครูผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ. 
2559 ข้อท่ี 4 (1) ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ข้าพเจ้า นางโชติกา ณ หนองคาย ต าแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีภาระงานสอนระดับอนุปริญญาในภาคการศึกษาท่ี 
2/2564 จ านวน 1 รายวิชา 3 ช่ัวโมง ในวันท่ี 15 กันยายน 2564 ส านักวิชาการมีการประชุมข้าราชการครู
วิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อจัดตารางสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ปัญหาอาจารย์ประจ าสาขาบริหารธรุกิจ             
มีจ านวนมากกว่ารายวิชาท่ีมีอยู่ท าให้รายวิชาไม่เพียงพอต่อการสอน ซึ่งข้าพเจ้ามีรายวิชาท่ีสอน 1 รายวิชา
จ านวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์การแก้ไขปัญหาในครั้งนั้น 1. หารือด้วยวาจากับผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน  2. หารือด้วยวาจาไปยังผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรอนุปริญญา กองมาตรฐานกองมาตรฐาน 
การศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
              สรุปจากการประสานด้วยวาจาสามารถน าการสอนหลักสูตรระยะส้ันมานับเป็นภาระงานสอนท่ียัง
ขาดอีก 3 ช่ัวโมงได้ ข้าพเจ้าจึงเตรียมหากลุ่มเป้าหมายและประสานพื้นท่ีเพื่อจัดสอนหลักสูตรระยะส้ันจ านวน 
45 ช่ัวโมงซึ่งการสอนหลักสูตรระยะส้ันข้าพเจ้าไม่ได้เบิกค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อมาวันพุธท่ี 
9 มีนาคม 2565 ส านักวิชาการ ได้จัดประชุมข้าราชการครูและมีการตีความเรื่องภาระงานสอนอีกครั้งมติท่ี
ประชุมก าหนดให้งานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านได้ประสานไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน งานบุคลากรแจ้งผล
การหารือด้วยวาจาและทางสถาบันตอบด้วยวาจาคือ ภาระงานสอนข้าราชการครูต้องสอนอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง
ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสอนในระดับไหนหลักสูตรอะไร  
   ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดความเส่ียง นางโชติกา ณ  หนองคาย จึงขอยกเลิกการ
สอนหลักสูตรระยะส้ัน (แต่ยังคงจัดฝึกอบรมและสอนเป็นทีม) และเพื่อให้ครบภาระงานสอน 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 จึงขออนุมัติสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยรุ่ น 4 
รายวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัส ศท 0202 จ านวน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 9 เมษายน 
2565 ถึง 28 พฤษภาคม 2565 

   การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติเปล่ียนแปลงภาระงานสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564  ของ นางโชติกา ณ หนองคาย ตามเสนอ 
 มติ    ท่ีประชุมอนุมัติเปล่ียนแปลงภาระงานสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ของ 

นางโชติกา  ณ หนองคาย  

วาระที่ 4.5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖5       

 สรุปเร่ือง 
    วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรใหม่) 
จ านวน 4 หลักสูตร ท่ีจะขอเปิดระหว่างเดือน มีนาคม-กันยายน ๒๕๖5 ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
 
                                                                                                      /คร้ังที่ 2/2565... 
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ครั้งท่ี 2/2565 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 
              ในการนี้ วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้รวบรวมแผนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะขอเปิดประจ าเดือน เมษายน 256๕ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ แผนธุรกิจชุมชน 
(CBMC) ผู้รับผิดชอบ นางสาวชรัสนันท์  ตาชม งบประมาณท้ังส้ิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
   การพิจารณา 

      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖5  
ตามท่ีเสนอ     

 มติ    ท่ีประชุมอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖5  จ านวน 
1 รายวิชา ได้แก่ แผนธุรกิจชุมชน (CBMC) ผู้รับผิดชอบ นางสาวชรัสนันท์  ตาชม งบประมาณท้ังส้ิน 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการ
ปรับกระบวนคิดการประกอบอาชีพของตนเองด้วยการมีแผนธุรกิจ  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   
  วาระท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการการศึกษาและการให้บริการการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังนี้ 

 1. การออกแบบหน่วยจัดการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนนอกท่ีต้ัง ตามบริบทและพื้นท่ีของ
นักศึกษา ตามนโยบายสถาบันท่ีเน้นย้ าวิทยาลัยชุมชนน่านให้บริการถึงพื้นท่ีห่างไกล/ชายแดน   เบื้องต้น
หลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่ รปศ. ปฐมวัย และ แผนธุรกิจชุมชน (CBMC)  การใช้น้ า การท่องเท่ียว การนวด 

 2. ทักษะและประสบการณ์การเข้าถึงนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ของผู้ประสานงานหน่วยจัด
การศึกษา  

 3. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน
น่าน 

 4. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านมีส่วนส าคัญในการสร้างความใจและรับสมัครนักศึกษาใน
พื้นท่ี 

 5. การบริหารจัดการและความพร้อมของห้องเรียนในพื้นท่ีอ าเภอต่างๆ เป็นข้อจ ากัดในการ
ให้บริการและการจัดการเรียนรู้บางหลักสูตรบางรายวิชา จ าเป็นต้องหาแนวทาง/ทางออกท่ีเหมาะสมในการ
เปิดห้องเรียนให้เข้าถึงท่ัวถึงพื้นท่ีห่างไกลต่อไป  

 6. การทบทวนและการวิจัยหลักสูตรท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการ Upskill/Reskill วิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อออกแบบหน่วยจัด ระบบสนับสนุน พื้นท่ี  จะช่วยให้การคงจ านวนนักศึกษาและการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่เป็นความต้องการของผู้เรียน  การศึกษาปัญหา ในพื้นท่ีจริง สถานท่ีจริง วิธีการสอนเน้น
กระบวนการคิดบนฐานปัญหา/ฐานพื้นท่ี (Problem base/ Area base)  และศึกษาผลสัมฤทธิ์จากวิทยาลัย
ชุมชนหรือสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือชุมชนท่ีให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบ 
นางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ยกตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมท่ีรับผิดชอบคือ 
หลักสูตรการท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่านท่ีสามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนักวิจัยชุมชน 
ผู้น าชุมชน และผู้ประกอบการหมู่บ้านสะปัน อ าเภอบ่อเกลือ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและปัญหาเชิง
ประเด็นในพื้นท่ีเป้าหมายของจังหวัดท่ีได้แต่งต้ังให้วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นคณะท างาน  

 
                                                                                               /7. การพัฒนา… 

 




