รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นายสารวย ผัดผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
8. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
9. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
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
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ แจ้งในที่
ประชุมเรื่อง ดังนี้
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ อว 0610(5)/1486 เรื่อง ผลการวิเคราะห์แผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้ตรวจสอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนน่าน จานวน 6 หลักสูตร
ดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความเห็นว่าแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรที่เสนอมามีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอให้สภา
วิทยาลัยชุมชนกากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนฯ ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น โดย ส านั ก ผู้ อ านวยการ งานการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ท าสรุ ป รายงาน
การรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,361,764.15 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์สตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจานวนเงิน 20,148 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมตั้งแต่
ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,921,703 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570) วิสัยทัศน์ คือ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างสรรค์ปัญญาและพลังการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
เป้าหมายที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างกาลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
เป้าหมายที่ 1.2 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้าสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า หมา ย ที่ 2 การสร้ า งอ งค์ ค วา มรู้ แ ล ะน วั ต กรรมเพื่ อ ขั บ เ คลื่ อน ป ระเ ทศตา มแ นวทา ง
Value-based economy
เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือ เพื่อพัฒนาชุมชน
เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป้าหมายที่ 3.1 ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร
เป้าหมายที่ 3.2 ปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณ
เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
เป้าหมายที่ 3.4 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 3.5 ปฏิรูประบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ทิศ ทางของแผนวิ ท ยาลัย ชุ มชนน่ า นต้ องไปตามแผนเป็ น เลิ ศของสถาบั น นโยบายที่ จ ะ
ขับเคลื่อนให้ประเทศแข็งแรงจากความเข้มแข็ง ของชุมชน ซึ่ง วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดโครงการพัฒนาการ
จัดทาแผนฯวิทยาลัยชุมชนได้ OKRs และโครงการที่จะขับเคลื่อนปี 2566 เป็นต้นไปให้นามาประกอบกับ
แผนฯสถาบัน ซึ่งมีเป้าหมาย BCG และยกระดับเศรษฐกิจสังคม
2. วิทยาลัยชุมชนน่านต้องปรับกลยุทธ์ภายในให้รองรับปรับตัวการทางานคล่องตัวในยุค Nextnormal บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนต้องรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับ
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ศตวรรษที่ 21 พร้อมรับและอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและต้องการความยืน หยุ่นคล่องตัว มี
ความสามารถความรู้ทักษะที่หลากหลายจาเป็น (Multifunction) รวมถึงรูปแบบการทางานจาก Work from
home สู่ Work from Anywhere ที่พร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
3. ตามเป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในถาบันวิทยาลัยชุมชน เป้าหมายที่ 3.3 แก้
ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกกลุ่มงาน สานักฯ/ศูนย์ฯ ของวิทยาลัย
ชุมชนน่านจะได้มั่นใจและมีคาตอบแนวทางการรับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจด้วยความยืดหยุ่น และมี
holistic growth mindset ในการทางานมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้วิทยาลัยชุมชนน่านวิเคราะห์ แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570)
2. นาเอาผลการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านที่ผ่านมา ปี พ.ศ.2563 ถึง ปัจจุบัน ศึกษา
วิเคราะห์ที่ผ่านมานั้นมีที่สอดคล้องและยังไม่มีที่สอดคล้องอย่างไรให้แผนจัดทาข้อมูลนี้ไว้
3. เมื่อมีขอ้ มูลแล้วให้นามาจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่านและเพื่อปฏิบัติในปี พ.ศ.25662577
4. ให้นาเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบทิศทาง 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนฯสถาบัน เน้นย้า
ให้งานแผนดาเนินการก่อน 30 กันยายน 2565 ก่อนที่จะเสนอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มอบหมายให้วิชาการทบทวนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปข้อมูลหลักสูตรที่สร้าง
รายได้มีกี่หลักสูตร เกี่ยวข้องกับ BCG กี่หลักสูตร รวมถึงให้ทบทวนแผนจัดการศึกษามุ่งเน้น Non Degree
Education เน้นหลักสูตรที่เรียนไปแล้วมีงานทา จบแล้วทางานได้ทันที รวมถึงการจัดการศึกษาที่ช่วยผลักดัน
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ า งอาชี พ ให้ ค นที่ มี ค วามสามารถในชุ ม ชนเติ บ โตเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ท้ อ งถิ่ น สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน
6. มอบหมายให้รวมรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ที่พบปัญ หาต่างๆ หรือข้อจากัดต่างๆ
ที่ทาให้ไ ม่มั่นใจในการรับนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันนี้ ซึ่ง สามารถเสนอ
ข้อมูลนั้นเพื่อขอแก้ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ไปยังสถาบันพิจารณาได้ ให้การทางาน
ที่คล่องตัวยืดหยุ่นมุ่งผลลัพธ์ โดยเสนอต่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านลงนาม
วาระที่ 1.2.3 ขยายระยะเวลาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยาน
การเรียนรู้ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ที่ สอร 09/164 เรื่อง ขยายระยะเวลาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) แจ้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ระหว่ างสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการดาเนินงาน “ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์
นครน่าน” เพื่อปลูกฝั่งและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพื้นที่จังหวัดน่าน มีนิสัยรักการอ่าน การ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต โดยมีกาหนดระยะเวลาของความร่วมมือเป็นเวลา
3 ปี นับตั้งแต่วันที่6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่าย
ได้มีการประสานความร่วมมือ จนประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดทา
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ขยายระยะความร่วมมือจากฉบับ
เดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนาเสนอรายละเอียด บันทึกความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนน่าน กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ด้วยตนเอง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 1.2.4 การจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปี พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่อว.0๖๑๐(๒)๑๓๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง
การจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปี ๒๕๖๕ คณะทางานกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในที่ประชุมเมื่ อ
วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ควร ให้ จั ด กฐิ น สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ประจ าปี ๒๕๖๕
ณ วัดดอนมูล ตาบลนาทะนุง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นเจ้าภาพ
จัดงานกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจาปี ๒๕๖๕ ตามประเด็นทั้ง ๕ ข้อ โดยทางวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้
ดาเนินการประสานงานในพื้นที่ดังนี้
1. ประสานงานเจ้าอาวาสวัดดอนมูลและชุมชน ร่วมกาหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
โดยวางแผนงานดังนี้ วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.00 น. เป็นต้นไป ชุมชนและศรัทธาจั ด
กิจกรรมล้านวัฒนธรรม สมโภช องค์กฐิน วันอาทิตย์ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายองค์กฐิน
2. อยู่ระหว่างการดาเนินการ วางแผน จัดเตรียม ใบซองกฐิน และ ใบฎีกา ทั้ง นี้ขอประสาน
รายชื่อจากสถาบันในการประสานงานกับวิทยาลัยทั้ง ๒๐ แห่ง
3. อยู่ในระหว่างการออกแบบแผนการในการเตรียมการตอนรับคณะฯ ร่วมกับชุมชน โดยจะ
ดาเนินการประสานงานอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนร่วมกับชุมชนในลาดับถัดไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ขอเรียนเชิญ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานกฐิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปี พ.ศ.2565 พิธีถวายองค์กฐิน ในวันอาทิตย์ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ วัดดอนมูล ตาบลนาทะนุง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วาระที่ 1.2.5 การดาเนินงานศูนย์น่านศึกษา ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา ได้ ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ศูนย์น่านศึกษา
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม ดัง นี้ 1. กิจกรรมการเรียนรู้พุทธศิลป์น่าน ตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานพุทธศิลป์น่าน ปี พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมต้นกุ่มพุ่มดอก
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมโคมเมื อ งน่ า น กิ จ กรรมที่ 3 ผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์ และกิ จ กรรมที่ 4 ปั ก ลายหมอน
และ2.เทศกาลม้งวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
ของชุมชน ปี 2565 ทั้งนี้ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของหออัตลักษณ์นครน่าน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.3.1 เรื่อง วันที่ 128 ของการทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
1. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ท่านผู้ว่าราชการจัง หวัดน่าน เปิดหออัต ลักษณ์นครน่าน
หลังจากที่ปรับปรุงนิทรรศการ และ REFOCUS ส่งเสริมให้คนน่าน ภูมิใจในความเป็นน่าน เป็นกระบวนการที่
ยาวนานกว่าสามปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ด้วยงบประมาณ 6 ล้านเศษ จะเปิดให้บริการประชาชน ตั้ง แต่วันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. หยุดทุกวันพุธ
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2. ริเริ่มการนา ผลลัพธ์การสร้างความเข้มแข็งชุมชน ที่มีรูปธรรม คือ การสร้างกลุ่มอาชีพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกรณีศึกษา Casestudy และผลลัพธ์การเรียนรู้ ของกลุ่มเรียนรู้ CBMC เพื่อออกแบบการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาชุมชน ในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. สนับสนุนให้บุคลากร ไปร่วมออกแบบแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และไปพัฒนา
ทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวางแผนของ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพัฒนาภาคและใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ผลักดันพัฒนาพื้นที่ขึ้น
มติ
ที่ประชุมรับทราบและเป็นกาลังใจให้ผู้อานวยการปฏิบัติหน้าที่ นาวิทยาลัยชุมชนน่าน
สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงทีมบริหารและสภาวิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมกากับเสริมพลังปัญญา
ร่วมกันให้กิจการวิทยาลัยชุมชนน่านสาเร็จ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖5
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖5
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖5
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึง เสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖5
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม ๒๕๖5
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ได้ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ประจ าภาคเรี ย น ที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ 4 รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 – 26 มีนาคม
2565 สอบปลายภาควันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 และจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ตั้งแต่วันที่
9 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2565 สอบปลายภาควันที่ 29 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย สานักวิชาการ งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการเรียน
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (กรณีสาเร็จการศึกษา) จานวน 4 สาขาวิชา
4 ห้องเรียน ได้แก่
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (จานวน 1 คน)
จานวน 1 รายวิชา
- ห้องเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต (รหัส 62)
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จานวน 1 คน)
จานวน 2 รายวิชา
- ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62)
3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (จานวน 1 คน)
จานวน 1 รายวิชา
- ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62)
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (จานวน 1 คน)
จานวน 4 รายวิชา
- ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 62)
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2. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการเรียน
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (กรณีสาเร็จการศึกษา) จานวน 1 สาขาวิชา
1 ห้องเรียน
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (จานวน 1 คน)
จานวน 4 รายวิชา
- ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63)
รวมทั้งสิ้น จานวน 8 รายวิชา และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นางสาวพิ ม ลพรรณ สกิ ด รั ม ย์ แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ยอดรายงานตั ว นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จานวน 141 คน จานวนเป้าหมาย
150 คน จานวนผู้สมัคร 188 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบ เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามเสนอ
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็น ชอบ เห็ น ชอบผลการเรี ย นของนั ก ศึก ษา หลั ก สูต รอนุป ริ ญ ญา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบเพื่อ ขออนุมั ติการสาเร็จ การศึกษาและอนุปริญญาบั ตร หลักสูต ร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวดที่ 5 การส าเร็ จ การศึ ก ษา ข้ อ 21 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิต ที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และ
เกณฑ์ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเท่า
2) ไม่มีพันธะทางการเงินหรือพันธะอื่นๆ ต่อวิทยาลัย
3) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย สานักวิชาการ ได้ดาเนินการในการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. ประธานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล ตรวจข้อมูลการลงทะเบียนจานวน
หน่วยกิต ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยตรวจสอบจากแบบตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาในระบบบริการ
การศึกษาด้านงานทะเบียนฯ
2. งานทะเบียนและงานการเงิน ตรวจสอบการค้างชาระค่าลงทะเบียนจากระบบบริการการศึกษา
ด้านงานทะเบียนฯ
3. งานกิจการนักศึกษา ส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4. สาขาวิชาได้มีการทวนสอบความรู้ของนักศึกษาตามกระบวนการทวนสอบของแต่ละสาขาวิชา
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2564 ประกอบด้วย
สาขาวิชา
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

จานวนผู้สาเร็จ ( คน )
1
1
2
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4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนน่าน
1
รวมทั้งสิ้น
5
และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565
การพิจารณา
ที่ประชุ มร่ วมพิจ ารณาแล้ ว เห็นชอบ เพื่อ ขออนุ มัติ การส าเร็จการศึก ษาและอนุป ริญ ญาบัต ร
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 5 คน ตามเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 5 คน
วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ อว ๐๖๑๐(๕)/324 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ให้จัดทา
รายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยระบบเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย
กาหนดให้สภาวิทยาลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน โดยให้ดาเนินการรายงานการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบล่วงหน้า
1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็น
ต้นไป
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาวิชาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม ตั้ง แต่วันที่ 2
พฤษภาคม 2565 ไปจนถึ งวั นที่ 26 สิง หาคม 2565 จานวน 1 ห้อ งเรีย น และได้ ผ่า นการพิจ ารณา
กลั่ น กรองจากคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนน่ า น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2565 วั น ที่ 20
มิถุนายน 2565
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิท ยาลั ย ชุ ม ชน สาขาวิ ช าการบริ ก ารในธุ ร กิจ ที่ พั ก และโรงแรม ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2564
ตามเสนอ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
น่าน สาขาวิชาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วาระที่ 4.4 เรื่ อง พิจารณาอนุมั ติการเปิดห้อ งเรี ยนหลักสูตรฝึกอบรมประจาเดือ น กรกฎาคม ๒๕๖5
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย สานักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ทั้งหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จานวนเป้าหมาย 365 คน และได้ขอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชุมชนน่าน โดย สานักวิชาการ งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้รวบรวมแผนการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่จะขอเปิดประจาเดือน กรกฎาคม 256๕ จานวน 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. ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน ผู้รับผิดชอบ นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
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งบประมาณทั้งสิ้น 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวนผู้เรียน 105 คน และได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20
มิถุนายน 2565
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจาเดือน กรกฎาคม
๒๕๖5 จานวน 5 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ
3. การตลาดออนไลน์ 4. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 5. ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวนผู้เรียน 105 คน ตามเสนอ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม ตัวอย่างหลักสูตรท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
ที่ไ ด้ดาเนินการบนฐานงานวิจัยชุมชนมาแล้วห้องเรียน อาเภอปัวและ อาเภอนาน้อย นั้นหากพั ฒนาทา
เส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่านเป็นภาพใหญ่ เต็มพื้นที่ของจังหวัด เน้นเกษตรอินทรีย์ คุณภาพ และ
การตลาด ต่อเนื่องทุกฤดูกาล จะช่วยให้เกษตรกรมีการยกระดับอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มจากการ
ท่องเที่ยว ซึ่งตอบโจทย์จังหวัดน่านได้ ห้องเรียนที่จะจัดร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก
นั้น จะสามารถเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่านที่สร้างสรรค์ให้กับภาคเกษตรในชุมชนต่างๆใน
จังหวัดได้เรียนรู้
มติ
ที่ประชุมอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5
จานวน 5 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 3. การตลาด
ออนไลน์ 4. การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 5. ท่องเที่ยวและเกษตรวิถีน่าน งบประมาณทั้งสิ้น 61,500
บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวนผู้เรียน 105 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 เรื่อง นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่
ประชุมเรื่อง 1. กาหนดการจัดงานประสาทอนุปริญ ญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประมาณ เดือนธันวาคม
2565 ส่วนกาหนดการที่ชัดเจนและสถานที่จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้
กาชับให้จัดเรียบง่ายประทับใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา หากมีค่าใช้จ่ายใดๆให้หาแนวทางในการช่วยเหลือให้ถูกลง
ให้ ช่ ว ยกั นดู แ ลผู้ ส าเร็ จ เนื่ องจากสถานการณ์ เศรษฐกิ จในปั จ จุ บั น ส าหรั บสถานที่ ใ นการจั ด พิธี ป ระสาท
อนุปริญญาบัตรนั้นการจัด ณ วิทยาลัยชุมชนน่านจะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและความรู้สึกผูกพันของศิษย์เก่า
กับรุ่นน้องต่อๆไป จึง ต้องหาวิธีการบริหารจัดการและแนวทางการจัดการข้อจากัดต่างๆ ให้สามารถจัด ณ
วิทยาลัยชุมชนน่านได้ต่อไป 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประมาณเดือน
สิง หาคม 2565 ส่วนกาหนดการที่ชัดเจนจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง 3. สานักวิชาการ งานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับนางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ขับเคลื่อนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาคารไม้ชั้นบน ดาเนินการจัดทาหอพักนักศึกษา และยังขาดอุปกรณ์บางอย่าง อาทิ ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือ และขอบอกบุญมายัง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หากกรรมการท่านใดจะร่วมทาบุญ จะแจ้ง
รายละเอียดผ่าน นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสภาวิทยาลัยชุมชนน่า นต่อไป 4.มูลนิธิกสิกรไทย
ได้ทาความร่วมมือกับสาธารณสุขจัง หวัดน่าน มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน พื้นที่
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จานวน 3 ทุน พร้อมจัดรถรับ -ส่งในการเดินทาง และมูลนิธิกสิกรไทย ยังได้ให้
ความอนุเคราะห์บริจาคตู้ลิ้นชักเก็บของจานวน 10 ตู้ ให้หอพักนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
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และ5. รศ.เดชา คูหา อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ความอนุเคราะห์ มอบโต๊ะเขียนหนังสือ
จานวน 10 โต๊ะ ให้หอพักนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
วาระที่ 6.2 เรื่อง นายชนน สนหา กรรมการผู้ แ ทนศิ ษ ย์ เ ก่า เสนอเรื่ อ งการจั ดท าผ้ า ป่ า
เพื่อนารายได้มอบให้วิทยาลัยชุมชนน่าน
วาระที่ 6.3 เรื่อง ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอในที่ประชุมเรื่อง
1. มอบวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่ าน ติดตามการ
จัดทาทาเนียบปราชญ์ท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนน่าน และ 2. ให้มีการจัดประชุมพบปะ ระหว่าง สภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งสองสภาให้
การขับเคลื่อนกิจการวิทยาลัยชุมชนสาเร็จยิ่งขึ้นไป
วาระที่ 6.4 เรื่อง กาหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/2565 ในวันพุธ ที่ 27
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุ ม สิริ เ บญญา 3 วิ ท ยาลั ย ชุม ชนน่ า น อ าเภอเมื องน่ า น
จังหวัดน่าน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชรัสนันท์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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