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รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 6/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันจันทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 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. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3. นายส ารวย  ผัดผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นางฑิฆัมพร กองสอน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายณชกมล ค าศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายชนน  สนหา    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

7. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 8. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 9. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๒. ประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
                1.  ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                2. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
                1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 2. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

3. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 4. นายสุรพล  เธียรสูตร   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นายชาตรี  เจริญศิริ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

        ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้แจ้งในท่ี
ประชุมเรื่อง ดังนี้  
วาระที่ 1.1.1 เร่ือง ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

 สรุปเร่ือง 
 หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(5)/1486 เรื่อง ผลการวิเคราะห์แผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 27  พฤษภาคม 2565 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้ตรวจสอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 6 หลักสูตร 
ดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเท่ียว สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความเห็นว่าแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรที่เสนอมามีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
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  ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอให้สภา
วิทยาลัยชุมชนก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนฯ ดังกล่าว 

       มติ      ท่ีประชุมรับทราบ   

วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565   
                 สรุปเร่ือง  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักผู้อ านวยการ  งานการเงินและบัญชี ได้ท าสรุปรายงาน                
การรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,361,764.15 บาท              
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบส่ีบาทสิบห้าสตางค์สตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจ านวนเงิน 20,148 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน) รวมต้ังแต่
ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,921,703 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)  
        มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  

วาระที่ 1.2.2  แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)         
 สรุปเร่ือง  
    สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570) วิสัยทัศน์ คือ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างสรรค์ปัญญาและพลังการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน  
เป้าหมายที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายท่ี 1.1 สร้างก าลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าหมายท่ี 1.2 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหล่ือมล้ าสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
เป้าหมายท่ี 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
เป้ าหมายที่  2  การส ร้ างอ งค์ความ รู้และน วัตกรรม เพื่ อ ขั บ เ คลื่ อนประ เทศตามแนวทาง                              
Value-based economy 
เป้าหมายท่ี 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และเครื่องมือ เพื่อพัฒนาชุมชน 
เป้าหมายท่ี 2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เป้าหมายท่ี 3.1 ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร 
เป้าหมายท่ี 3.2 ปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณ 
เป้าหมายท่ี 3.3 แก้ข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ 
เป้าหมายท่ี 3.4 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล 
เป้าหมายท่ี 3.5 ปฏิรูประบบเทคโนโลยีดิจิทัล     
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
  1. ทิศทางของแผนวิทยาลัยชุมชนน่านต้องไปตามแผนเป็นเลิศของสถาบัน  นโยบายท่ีจะ
ขับเคล่ือนให้ประเทศแข็งแรงจากความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดโครงการพัฒนาการ
จัดท าแผนฯวิทยาลัยชุมชนได้ OKRs และโครงการท่ีจะขับเคล่ือนปี 2566 เป็นต้นไปให้น ามาประกอบกับ
แผนฯสถาบัน ซึ่งมีเป้าหมาย BCG และยกระดับเศรษฐกิจสังคม  
  2. วิทยาลัยชุมชนน่านต้องปรับกลยุทธ์ภายในให้รองรับปรับตัวการท างานคล่องตัวในยุค Next-
normal บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนต้องรู้และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับ

           วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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ศตวรรษที่ 21 พร้อมรับและอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อนและต้องการความยืนหยุ่นคล่องตัว มี
ความสามารถความรู้ทักษะท่ีหลากหลายจ าเป็น (Multifunction) รวมถึงรูปแบบการท างานจาก Work from 
home สู่ Work from Anywhere ท่ีพร้อมทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
  3. ตามเป้าหมายท่ี 3  การปฏิรูประบบบริหารในถาบันวิทยาลัยชุมชน เป้าหมายท่ี 3.3 แก้
ข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ เป็นโอกาสท่ีดีท่ีทุกกลุ่มงาน ส านักฯ/ศูนย์ฯ ของวิทยาลัย
ชุมชนน่านจะได้มั่นใจและมีค าตอบแนวทางการรับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจด้วยความยืดหยุ่น และมี 
holistic growth mindset ในการท างานมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
    มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  มอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ให้วิทยาลัยชุมชนน่านวิเคราะห์แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570)       
    2. น าเอาผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านท่ีผ่านมา ปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน ศึกษา
วิเคราะห์ท่ีผ่านมานั้นมีท่ีสอดคล้องและยังไม่มีท่ีสอดคล้องอย่างไรให้แผนจัดท าข้อมูลนี้ไว้ 
    3. เมื่อมีข้อมูลแล้วให้น ามาจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่านและเพื่อปฏิบัติในปี พ.ศ.2566-
2577  
    4. ให้น าเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบทิศทาง 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผนฯสถาบัน เน้นย้ า
ให้งานแผนด าเนินการก่อน 30 กันยายน 2565 ก่อนท่ีจะเสนอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    5. มอบหมายให้วิชาการทบทวนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปข้อมูลหลักสูตรท่ีสร้าง
รายได้มีกี่หลักสูตร เกี่ยวข้องกับ BCG กี่หลักสูตร รวมถึงให้ทบทวนแผนจัดการศึกษามุ่งเน้น Non Degree 
Education เน้นหลักสูตรที่เรียนไปแล้วมีงานท า จบแล้วท างานได้ทันที รวมถึงการจัดการศึกษาท่ีช่วยผลักดัน
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างอาชีพให้คนท่ีมีความสามารถในชุมชนเติบโตเพิ่มมูลค่าให้ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน 
    6. มอบหมายให้รวมรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ท่ีพบปัญหาต่างๆ หรือข้อจ ากัดต่างๆ  
ท่ีท าให้ไม่มั่นใจในการรับนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันนี้ ซึ่งสามารถ เสนอ
ข้อมูลนั้นเพื่อขอแก้ข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ไปยังสถาบันพิจารณาได้ ให้การท างาน
ท่ีคล่องตัวยืดหยุ่นมุ่งผลลัพธ์  โดยเสนอต่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านลงนาม 

วาระที่ 1.2.3  ขยายระยะเวลาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยาน 
การเรียนรู้ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)              

   สรุปเร่ือง  
   หนังสือ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)              
ท่ี สอร 09/164 เรื่อง ขยายระยะเวลาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  แจ้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการด าเนินงาน “ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์
นครน่าน” เพื่อปลูกฝ่ังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพื้นท่ีจังหวัดน่าน มีนิสัยรักการอ่าน การ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต โดยมีก าหนดระยะเวลาของความร่วมมือเป็นเวลา             
3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี6 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2565 ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ท้ังสองฝ่าย
ได้มีการประสานความร่วมมือ จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดท า
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ขยายระยะความร่วมมือจากฉบับ
เดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี 
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  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอรายละเอียด บันทึกความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
ด้วยตนเอง             
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 

วาระที่ 1.2.4  การจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 
   สรุปเร่ือง  
   หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีอว.0๖๑๐(๒)๑๓๑๑  ลงวันท่ี ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เรื่อง 
การจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๕  คณะท างานกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในท่ีประชุมเมื่อ
วัน ท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นควร ให้ จัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี  ๒๕๖๕                          
ณ วัดดอนมูล  ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นเจ้าภาพ
จัดงานกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจ าปี ๒๕๖๕  ตามประเด็นท้ัง ๕ ข้อ โดยทางวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้
ด าเนินการประสานงานในพื้นท่ีดังนี้  
   1. ประสานงานเจ้าอาวาสวัดดอนมูลและชุมชน ร่วมก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
โดยวางแผนงานดังนี้ วันเสาร์ ท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕   เวลา ๑๗.00 น. เป็นต้นไป ชุมชนและศรัทธาจัด
กิจกรรมล้านวัฒนธรรม สมโภช องค์กฐิน วันอาทิตย์ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายองค์กฐิน 
    2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ วางแผน จัดเตรียม ใบซองกฐิน และ ใบฎีกา ท้ังนี้ขอประสาน
รายช่ือจากสถาบันในการประสานงานกับวิทยาลัยท้ัง ๒๐ แห่ง 
   3. อยู่ในระหว่างการออกแบบแผนการในการเตรียมการตอนรับคณะฯ ร่วมกับชุมชน โดยจะ
ด าเนินการประสานงานอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนร่วมกับชุมชนในล าดับถัดไป 
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานกฐิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 พิธีถวายองค์กฐิน ในวันอาทิตย์ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ วัดดอนมูล  ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
วาระที่ 1.2.5  การด าเนินงานศูนย์น่านศึกษา ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   
   สรุปเร่ือง  
   วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ศูนย์น่านศึกษา 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการเรียนรู้พุทธศิลป์น่าน ตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานพุทธศิลป์น่าน ปี พ.ศ.2565 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมต้นกุ่มพุ่มดอก 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมโคมเมืองน่าน  กิจกรรมท่ี 3 ผ้าห่อคัมภีร์  และกิจกรรมท่ี 4 ปักลายหมอน                   
และ2.เทศกาลม้งวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นท่ีเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
ของชุมชน ปี 2565 ท้ังนี้ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นท่ีเรียบร้อย 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  ให้จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ใน
พื้นท่ีจังหวัดน่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของหออัตลักษณ์นครน่าน 
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.3.1 เร่ือง วันที่ 128 ของการท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
              สรุปเร่ือง 
             1. วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดหออัต ลักษณ์นครน่าน 
หลังจากท่ีปรับปรุงนิทรรศการ และ REFOCUS ส่งเสริมให้คนน่าน ภูมิใจในความเป็นน่าน เป็นกระบวนการท่ี
ยาวนานกว่าสามปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ด้วยงบประมาณ 6 ล้านเศษ จะเปิดให้บริการประชาชน ต้ังแต่วันท่ี 2 
พฤษภาคม พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. หยุดทุกวันพุธ 
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              2. ริเริ่มการน า ผลลัพธ์การสร้างความเข้มแข็งชุมชน ท่ีมีรูปธรรม คือ การสร้างกลุ่มอาชีพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกรณีศึกษา Casestudy และผลลัพธ์การเรียนรู้ ของกลุ่มเรียนรู้ CBMC เพื่อออกแบบการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาชุมชน ในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
              3. สนับสนุนให้บุคลากร ไปร่วมออกแบบแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และไปพัฒนา
ทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวางแผนของ
หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนแผนพัฒนาพัฒนาภาคและใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ผลักดันพัฒนาพื้นท่ีขึ้น  
 มติ         ท่ีประชุมรับทราบและเป็นก าลังใจให้ผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าท่ีน าวิทยาลัยชุมชนน่าน               
สู่ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงทีมบริหารและสภาวิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมก ากับเสริมพลังปัญญา
ร่วมกันให้กิจการวิทยาลัยชุมชนน่านส าเร็จ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 5/๒๕๖5                  
เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖5       
                สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  5/๒๕๖5  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 27
พฤษภาคม ๒๕๖5   

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
           -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564  
                สรุปเร่ือง 
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคเรียน  ท่ี 2                  
ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ 4 รายวิชา ต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2564  – 26 มีนาคม 
2565 สอบปลายภาควันท่ี 2 - 3 เมษายน 2565 และจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ต้ังแต่วันท่ี 
9 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2565 สอบปลายภาควันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ งานวัดและประเมินผล ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการเรียน
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 (กรณีส าเร็จการศึกษา) จ านวน 4 สาขาวิชา 
4 ห้องเรียน ได้แก่ 
    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (จ านวน 1 คน)  จ านวน 1 รายวิชา 
         - ห้องเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต (รหัส 62) 
           2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จ านวน 1 คน)            จ านวน 2 รายวิชา 
         - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62)    
           3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (จ านวน 1 คน)            จ านวน 1 รายวิชา 
                - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62) 
           4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (จ านวน 1 คน)            จ านวน 4 รายวิชา 
               - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62)    
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  2. เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการเรียน 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 (กรณีส าเร็จการศึกษา) จ านวน 1 สาขาวิชา 
1 ห้องเรียน 
        1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (จ านวน 1 คน)            จ านวน 4 รายวิชา 
                - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63) 

 รวมท้ังส้ิน จ านวน 8 รายวิชา และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 20 มิถุนายน 2565   

 นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ แจ้งในท่ีประชุม เรื่อง ยอดรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 141 คน  จ านวนเป้าหมาย 
150 คน จ านวนผู้สมัคร 188 คน 
 การพิจารณา 

 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบ เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ตามเสนอ  

 มติ       ท่ีประชุมเห็นชอบ เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

วาระที่ 4.2 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบเพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตร หลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 สรุปเร่ือง 
       ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดท่ี 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 21 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      1)  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิต ท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และ
เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเท่า 
       2)  ไม่มีพันธะทางการเงินหรือพันธะอื่นๆ ต่อวิทยาลัย 
               3)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
               4)  สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
       วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
              1. ประธานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล ตรวจข้อมูลการลงทะเบียนจ านวน     
หน่วยกิต ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยตรวจสอบจากแบบตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในระบบบริการ
การศึกษาด้านงานทะเบียนฯ 
              2. งานทะเบียนและงานการเงิน ตรวจสอบการค้างช าระค่าลงทะเบียนจากระบบบริการการศึกษา 
ด้านงานทะเบียนฯ 
     3. งานกิจการนักศึกษา ส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
             4. สาขาวิชาได้มีการทวนสอบความรู้ของนักศึกษาตามกระบวนการทวนสอบของแต่ละสาขาวิชา 
             จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณากล่ันกรองผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 /2564 ประกอบด้วย 
 

สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวนผู้ส าเร็จ ( คน ) 
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 1 
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 
3.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 2 
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4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 
                                             รวมทั้งสิ้น 5 

และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 20 มิถุนายน 2565  

 การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตร

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 คน ตามเสนอ           
 มติ    ท่ีประชุมเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตรหลักสูตร

อนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 คน  

วาระที่ 4.3 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเร่ือง 

   หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี อว ๐๖๑๐(๕)/324 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ให้จัดท า
รายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยระบบเทคโนโลยี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โดย
ก าหนดให้สภาวิทยาลัยชุมชน มีอ านาจหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัย รวมท้ังแผนการพัฒนาชุมชน โดยให้ด าเนินการรายงานการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบล่วงหน้า 
1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดระบบ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็น
ต้นไป 
       ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาวิชาการบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม ต้ังแต่วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2565 ไปจนถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565  จ านวน 1 ห้องเรียน  และได้ผ่านการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่ าน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 20 
มิถุนายน 2565    
   การพิจารณา 
               ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                    
ตามเสนอ     
               มติ    ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
น่าน สาขาวิชาการบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
วาระที่ 4.4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรมประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5 
                สรุปเร่ือง 
  วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนเป้าหมาย 365 คน และได้ขอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/2564 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 นั้น 
              ในการนี้ วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย ส านักวิชาการ งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้รวบรวมแผนการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่จะขอเปิดประจ าเดือน กรกฎาคม 256๕ จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
  1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบ นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข และ นายกิตติกรณ์ สมยศ 
  2. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ สุขมี และ นางพรศิริ แสนสุข 
  3. การตลาดออนไลน์  ผู้รับผิดชอบ นายปิยะพล  ทวีวรรณ 
  4. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ  ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ 
  5. ท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่าน  ผู้รับผิดชอบ นางสาวชรัสนันท์  ตาชม 
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งบประมาณท้ังส้ิน 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวนผู้เรียน 105 คน และได้ผ่านการ
พิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 20 
มิถุนายน 2565  
  การพิจารณา 

      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖5 จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์  2. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ                      
3. การตลาดออนไลน์ 4. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 5. ท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่าน   งบประมาณ
ท้ังส้ิน 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวนผู้เรียน 105 คน ตามเสนอ 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม ตัวอย่างหลักสูตรท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่าน 
ท่ีได้ด าเนินการบนฐานงานวิจัยชุมชนมาแล้วห้องเรียน อ าเภอปัวและ อ าเภอนาน้อย นั้นหากพัฒนาท า
เส้นทางการท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่านเป็นภาพใหญ่เต็มพื้นท่ีของจังหวัด เน้นเกษตรอินทรีย์ คุณภาพ และ
การตลาด ต่อเนื่องทุกฤดูกาล จะช่วยให้เกษตรกรมีการยกระดับอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มจากการ
ท่องเท่ียว ซึ่งตอบโจทย์จังหวัดน่านได้ ห้องเรียนท่ีจะจัดร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ่อสวก
นั้น จะสามารถเป็นต้นแบบของการท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่านท่ีสร้างสรรค์ให้กับภาคเกษตรในชุมชนต่างๆใน
จังหวัดได้เรียนรู้ 
 มติ        ท่ีประชุมอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5 
จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์  2. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 3. การตลาด
ออนไลน์ 4. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 5. ท่องเท่ียวและเกษตรวิถีน่าน  งบประมาณท้ังส้ิน 61,500 
บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวนผู้เรียน 105 คน  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   
 วาระท่ี 6.1 เรื่อง นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในท่ี
ประชุมเรื่อง 1. ก าหนดการจัดงานประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประมาณ เดือนธันวาคม 
2565 ส่วนก าหนดการท่ีชัดเจนและสถานท่ีจัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ท้ังนี้ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้
ก าชับให้จัดเรียบง่ายประทับใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หากมีค่าใช้จ่ายใดๆให้หาแนวทางในการช่วยเหลือให้ถูกลง 
ให้ช่วยกันดูแลผู้ส าเร็จ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส าหรับสถานท่ีในการจัดพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรนั้นการจัด ณ วิทยาลัยชุมชนน่านจะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและความรู้สึกผูกพันของศิษย์เก่า
กับรุ่นน้องต่อๆไป จึงต้องหาวิธีการบริหารจัดการและแนวทางการจัดการข้อจ ากัดต่างๆ ให้สามารถจัด ณ 
วิทยาลัยชุมชนน่านได้ต่อไป  2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประมาณเดือน
สิงหาคม 2565 ส่วนก าหนดการท่ีชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   3. ส านักวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 
ร่วมกับนางสาวพิมลพรรณ  สะกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ขับเคล่ือนปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
อาคารไม้ช้ันบน ด าเนินการจัดท าหอพักนักศึกษา และยังขาดอุปกรณ์บางอย่าง อาทิ ท่ีนอน ตู้เส้ือผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือ และขอบอกบุญมายัง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หากกรรมการท่านใดจะร่วมท าบุญ จะแจ้ง
รายละเอียดผ่าน นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อได้ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสภาวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป 4.มูลนิธิกสิกรไทย 
ได้ท าความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน พื้นท่ี
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ านวน 3 ทุน พร้อมจัดรถรับ -ส่งในการเดินทาง และมูลนิธิกสิกรไทย ยังได้ให้
ความอนุเคราะห์บริจาคตู้ล้ินชักเก็บของจ านวน 10  ตู้ ให้หอพักนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนน่าน                      
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และ5. รศ.เดชา คูหา อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ความอนุเคราะห์ มอบโต๊ะเขียนหนังสือ 
จ านวน 10 โต๊ะ ให้หอพักนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

  วาระท่ี 6.2 เรื่อง นายชนน  สนหา   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  เสนอเรื่องการจัดท าผ้าป่า 
เพื่อน ารายได้มอบให้วิทยาลัยชุมชนน่าน 
                วาระท่ี 6.3 เรื่อง ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอในท่ีประชุมเรื่อง            
1. มอบวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่ าน ติดตามการ
จัดท าท าเนียบปราชญ์ท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนน่าน และ 2. ให้มีการจัดประชุมพบปะ ระหว่าง สภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อเช่ือมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมของท้ังสองสภาให้
การขับเคล่ือนกิจการวิทยาลัยชุมชนส าเร็จยิ่งขึ้นไป 
  วาระท่ี 6.4 เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 7/2565  ในวันพุธ ท่ี 27 
กรกฎาคม 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)  
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