รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 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. พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นายสุรพล เธียรสูตร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายสารวย ผัดผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
9. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายชาตรี เจริญศิริ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
11. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
12. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
13. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ แจ้งในที่
ประชุมเรื่อง ดังนี้
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบั นวิทยาลั ยชุมชนน่าน ที่ อว 0610(4)/1858 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ
ขอโอนงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ ง ที่ 11 ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น รวมวงเงิ น
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1,824,555 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบดังกล่าวได้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนกากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.1.2 เรือ่ ง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ อว 0610(4)/2047 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ
ขอโอนงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ ง ที่ 12 ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น รวมวงเงิ น
1,008,300 บาท (หนึ่งล้านแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ดังกล่าวได้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนกากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรือ่ ง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,361,764.15 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์สตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,846,688.14 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น
หกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. นพ.ชาตรี เจริ ญ ศิ ริ รายงานเกี่ ย วกั บ รายรั บ ของวิ ท ยาลั ย มาจากหลายช่ อ งทางดั ง
เอกสารแนบท้ าย แต่ละแหล่งมีต้น เรื่องและทุกแห่ง ตรวจสอบได้ชอบด้วยระเบียบการเงินและบัญ ชีตามที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกากับติดตามให้นโยบาย
2. ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สอบถาม รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ณ 30 มิถุนายน 2565 รวมรายรับปัจจุบัน 1,250,558.65 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบ
แปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งเงินรายได้จะใช้จ่ายตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกากับ
สาหรับกองทุนฯที่จะพัฒนาเป็นรูปธรรมต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งต้องศึกษาและนามาสู่การ
พิจารณาตัดสินใจ เพื่อจัดตั้งกองทุนวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน
น่านและเป็นเงินทุนสารอง เพื่อยืมใช้ในภารกิจงานเร่งด่วน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ให้ดาเนินการศึกษาโครงสร้างการเงินวิทยาลัยชุมชนน่าน การจัดการ
เงินรายได้ และทา Flow chart ขั้นตอนและการเบิกจ่ายใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนน่านให้กรรมการทราบ
ในครั้งต่อไป
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วาระที่ 1.2.2 เรือ่ ง รายงานผลการลงนามความร่วมมือ MOU วิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทาสรุป
รายงานผลการลงนามความร่ ว มมื อ MOU วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม – กรกฎาคม
พ.ศ.2565 วิทยาลัยชุมชนน่านได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทางานระหว่าง
เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนแพร่ และวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 “เลี้ยงผึ้ง” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลยมศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าวังผา และวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่ง ยืน ระหว่าง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ
และนายอาเภอทุกอาเภอ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ให้ทบทวนข้อมูลบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่ จัดทา Data base และขับเคลื่อนต่อเนื่อง สภามี
บทบาทแนะนาให้วิทยาลัยชุมชนน่านดาเนินกิจการให้ประสบความสาเร็จยกระดับขึ้น เป็นการบริหารความ
เสี่ยง โดยการนาข้อเสนอแนะของสภาไปพัฒนา
2. บันทึกข้อตกลง 3 ฉบับนี้ ใช้เป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์นาไปสู่กลยุทธ์การปฏิบัติการ จึงต้อง
ทบทวน ติดตาม ความคืบหน้าและรางานสภาทราบ
3. แนวคิด น่าน:นครแห่งการศึกษา ความร่วมมือที่จะดาเนินการให้เกิดการใช้ฐานข้อมูลเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจและเศรษฐกิจน่านได้ เช่น ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คน
ด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงาน/องค์กรสามารถนาไปสู่การของบประมาณ สู่แผนงานและกิจกรรมที่จะ
ทาร่วมกันกับทุกความร่วมมือ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการท่องเที่ยว
4. จั ดทาฐานข้ อมูลวิทยากรอาวุโสผู้ทรงคุณค่ า/ปราชญ์ ชุมชนทุกแขนง ที่ให้ บริก ารวิช าการ
พัฒนาอาชีพ และเชิดชูมอบประกาศเกียรติคุณ โดยออกแบบกิจกรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่
ประชุม
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล) U2T เฟส 1 และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เฟส 2
สรุปเรื่อง
นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติงานประธาน
คณะบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล) U2T เฟส 1 และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เฟส 2
ด้ ว ยส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สป.อว.)
มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
BCG (U2T for BCG) ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่าน ดาเนินโครงการใน
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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พื้นที่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ ตาบลวรนคร อาเภอปัว และตาบลน้าปั้ว อาเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งได้เริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา รายละเอียดดังไฟล์ที่
นาเสนอในที่ประชุม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ให้ข้อเสนอแนะผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านลองออกแบบห้องเรียน 1 ตาบล 1 ห้องเรียน
ต้นแบบครบวงจร เช่น ห้องเรียนแผนธุรกิจระดับตาบล เป็นต้น
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ
ที่ประชุม
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการได้รับคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีพ.ศ. 2565 สานักงานกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นางสาวรัชนี คาลือ และคณะทางาน ได้ดาเนินโครงการ การส่ง เสริม
อาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงาน
นอกระบบ ในปี 2563 นั้น ในปี 2565 ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ เรื่องการพัฒนาและต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศรายชื่อหน่วยเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือก ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซึ่งวิท ยาลัยชุม ชนน่าน ได้รับการคัดเลื อกให้เข้ าร่วมโครงการฯ ดัง กล่ าว และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. เป็นโครงการที่ดี ให้นารายละเอียดของโครงการฯ เสนอสภารับทราบเพิ่มเติม
2. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้ดาเนินการโครงการฯ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่านได้มีแนวทางการเสนอและดาเนินโครงการฯ
3. การติดตามและประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานการเข้าชม “หออัตลักษณ์นครน่าน” ประจาเดือน มิถุนายน 2565
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือ
ทางวัฒนธรรม ในการผลิต“ความรู้”และ“คุณค่า/ค่านิยม” แก่สัง คม โดยนาเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์
วั ฒ นธรรม ผ่ า นกระบวนการจั ด แสดง เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ (Instrumentalization) ของการเรี ย นรู้ ถึ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเมืองน่าน สามารถเป็นแหล่งเรี ยนรู้
ของคนน่าน เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ในการมีส่วนร่วมของผู้ชมโดยเข้าใจถึงกระบวนการ
หลักฐานที่เกิดขึ้น เกิดจิตสานึกให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งอารยธรรมในอดีต ตลอดจนเกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง การเข้าใช้บริการ
หออัตลักษณ์นครน่าน มีดังนี้
1. ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและผู้
อานวยวิทยาลัยชุมชนแพร่ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "น่านศึกษา หออัต
ลักษณ์นครน่าน" ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะและได้เยี่ยมชมศูน ย์การ
เรียนรู้พุทธศิลป์น่าน เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ด้านงานพุทธศิลป์พื้นถิ่นน่าน วัดแสงดาว ตาบลฝายแก้ว อาเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๔

2. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 หออัตลักษณ์นครน่าน ต้อนรั บคณะเยาวชนต้นแบบจากหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หออัตลักษณ์นครน่าน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยมอญ
4. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ท่านเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการภาค 5 ดร. สนทยา
เครือ เวทย์ อัย การพิเ ศษฝ่า ยคุ้ม ครองสิ ทธิ ฯ ภาค 5 และท่า นอั ค รเดช กั ล ปนาไพร ผู้อ านวยการสานั ก
อานวยการ ภาค 5 พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน
5. ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565 ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้จัด
กิจกรรมเทศกาลม้งวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ปะจาปีงบประมาณ 2565 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การดาเนินงาน
ของศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หาจุดเด่น ที่เชื่อมโยง ระหว่างศูนย์น่านศึกษา และหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน และรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์น่านศึกษา เป็นประจาเดือน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายให้นายยุทธภูมิ สุประการ จัดทาและนาเสนอข้อมูล
บทสรุปผู้บริหารในการดาเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.3.1 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง วันที่ 186 ของการทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปการดาเนินงานดังนี้
1. การสร้ างอาชี พสู่ ชุม ชน 2.การจั ดท าแผนธุร กิจ 3. การจัด การความรู้ 4. ขั บเคลื่ อ นมู ลนิ ธิ น่ านศึก ษา
และ 5. สร้างเครื่องมือยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการวิทยาลัยชุมชน
น่านร่วมกัน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. กลยุทธ์ในการนาพา สื่อสาร บุคลากรประจาขับเคลื่อน โดยผู้อานวยการนาหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบ และพร้อมเรียนรู้กฎระเบียบที่กาลังปรับเปลี่ยนมีแนวทางปฏิบัติร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง ทั่วประเทศ
2. การสอดรับนโยบายของสถาบันวิทยาลัยและของสภาวิทยาลั ยชุมชนน่านสู่การบริหารวิทยาลัย
ชุ ม ชนน่ า นนั้ น เป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น เข้ า ใจมี ก ารสื่ อ สารและเชื่ อ มโยงผ่ า นการรายงานในการประชุ ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนประจาเดือน เชิง ประเด็ นผ่า นระบบอิเล็ กทรอนิค และมีการหารือร่วมกันเพื่ อ
ขับเคลื่อนกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านให้มีประสิทธิภาพ
3. ได้ จั ด โครงการ KM ผู้ อ านวยการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ บุ ค ลากรได้ แ สดงศั ก ยภาพ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน Digital Platform ของวิทยาลัยชุมชนน่านเรา
ปี 2565 นี้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ สภาวิทยาลัยชุมชนน่านภูมิใจและยินดียิ่งที่ นพ.ชาตรี เจริญศิริ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านผ่านมาแล้วมากกว่า 180 วัน และขอเป็นกาลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกต่อไป
ในการนาวิทยาลัยชุมชนน่านสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖5
เมื่อวัน ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖5
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวัน ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖5
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖5
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน ๒๕๖5
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
สรุปเรื่อง
ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5
ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่ ง ได้ผ่ า นความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
6/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 3 เป้าหมายหลัก และ
10 เป้าหมายย่อย ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 เป้าหมายย่อย
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างกาลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
เป้าหมายที่ 1.2 สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้าสูง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า ห ม า ย ที่ 2 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ขั บเ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ต า ม แ น ว ท า ง
Value-based economy จานวน 2 เป้าหมายย่อย
เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือ เพื่อพัฒนาชุมชน
เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน จานวน 5 เป้าหมายย่อย
เป้าหมายที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ
เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
เป้าหมายที่ 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
เป้าหมายที่ 3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง 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 นที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ 4 รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 – 26 มีนาคม
2565 สอบปลายภาควั น ที่ 2 - 3 เมษายน 2565 และจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Block Course
2 รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2565 สอบปลายภาควันที่ 29 พฤษภาคม 2565
แล้วนั้น
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย สานักวิชาการ งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการ ดังนี้ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2565 ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ครั้ง
ที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จานวน 6 สาขาวิชา 14 ห้องเรียน ได้แก่

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (5 ห้องเรียน)
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

จานวน 29 รายวิชา
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1.1. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
(รหัส 63)
1.2. ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต (รหัส 63)
1.3. ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง
(รหัส 63)
1.4. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
(รหัส 64)
1.5. ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต (รหัส 64)
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 ห้องเรียน)
- ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
(รหัส 64)
3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2 ห้องเรียน)
3.1 ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63)
3.2 ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 64)
4. สาขาวิชาการบัญชี (2 ห้องเรียน)
4.1. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63)
4.2. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 64)
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2 ห้องเรียน)
5.1. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63)
5.2. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 64)
6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2 ห้องเรียน)
6.1. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 63)
6.2. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 64)

จานวน 4 รายวิชา
จานวน 12 รายวิชา
จานวน 12 รายวิชา
จานวน 12 รายวิชา
จานวน 8 รายวิชา

รวมทั้งสิ้น 77 รายวิชา
และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในการประชุ ม
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ให้อนุกรรมการวิชาการ กากับงานวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนนักศึกษาปัจจุบัน
และที่ผ่านมา จัดทารายงาน ข้อสรุป รายงานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่รับสมัครนักศึกษาเข้า
มาเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เสนอต่ออนุกรรมการวิชาการ
สรุปกลั่นกรองก่อนนาเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน รูปแบบบทสรุปผู้บริหาร
2. จัดทางานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยเชิงพัฒนา เทคนิค กิจกรรม แฟ้มสะสมงาน วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่สาเร็จครบวงจรคุณภาพ (PDCA) การประเมินศักยภาพของผู้เรียนด้วยตนเองและสร้างสรรค์
รวมถึง จัดทา Routine for Research
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามเสนอ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญ ญา ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 และมอบส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565
สรุปเรื่อง
หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ อว ๐๖๑๐(๕)/324 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ให้จัดทา
รายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยระบบเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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กาหนดให้สภาวิทยาลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน โดยให้ดาเนินการรายงานการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบล่วงหน้า
1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญญ า ภาคการ ศึ ก ษาที่ 1 ปี ก าร ศึ ก ษา 2 56 5
จ าน วน 6 สาขา ได้ แ ก่
สาขาวิชาสาธารณสุขชุ มชน สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ สาขาวิก ารการท่องเที่ย ว
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญ ชี และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. นิเทศการสอน ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องมีคุณสมบัติมีประสบการณ์ สัมพันธ์กั บรายวิชาที่สอน
และให้ผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาการควบคุม มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษนอกที่ตั้ง มอบให้อนุกรรมการวิชาการนาเสนอสภาต่อเนื่อง
2. การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย อาทิ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามเสนอ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2565 และมอบส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 เรื่อง ผู้อานวยการสรุปและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะและมติ
สภาวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดดังรายละเอียดข้างตน และมีเรื่องเน้นย้าประเด็นสาคัญดังนี้
1. มอบหมาย นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับสานักงาน
ผู้อานวยการ จัดทา (ร่าง) โครงสร้างการเงิน (Flow Chart) เสนอต่อสภา
2. มอบหมาย ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับสานัก
วิชาการและศูนย์เรียนรู้ฯ ดาเนินการและเสนอรายละเอียด MOU ที่มีอยู่ขับเคลื่อน MOA อย่างไร
3. มอบหมาย นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับศูนย์น่าน
ศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน จัดทาบทสรุปผู้บริหาร เกี่ยวกับ Function ของหออัตลักษณ์นครน่าน
4. มอบหมายนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เชื่อมโยงสานพลัง
เครือข่ายCBMCน่าน นาโอกาสการนาแผนธุรกิจชุมชน (CBMC) ร่วมกับพระสงฆ์ สร้างคุณค่ามูลค่าการตลาด
เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดน่าน
5. มอบหมาย นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เชื่อมโยงออกแบบ
กิจกรรมปีกระต่ายพระธาตุแช่แห้งร่วมกับประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 6.2 เรื่อง เตรียมการนัดหมายกาหนดการจัดประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
กับอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเชื่อมโยงแนวนโยบายและเสริมพลังการบริหารร่วมกัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
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วาระที่ 6.3 เรื่อง การเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ ภายในเดือน สิงหาคม 2565
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 6.4 เรื่อง นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรุ ปเรื่อง คณะกรรมการ
ส่ง เสริ ม กิ จการวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนน่ า น จ านวน 9 ท่ า น รายชื่ อ ดั ง นี้ 1.นายชาญชั ย ลิ้ ม สุ ว รรณ ประธาน
สภาอุตสาหกรรม 2.บัญชา โชติกาจร ผู้อานวยการสานักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 3.สรรเพชญ์ ปุละ ผู้จัดการ บ.ไฟฟ้าหงสา จก. สานักงานน่าน 4.พอ.วัฒนา จันทร์ไพจิตต์
เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.น่าน 5.นางสาวระรินธร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวสานักข่าวไทย อสมท. /
หนัง สือพิมพ์ข่าวสด /เว็บไซต์ข่าว เดอะบางกอกไทม์ และเครือ MGR online 6.นางเพลินจิต พ่วงเจริ ญ
เครือข่ายอพท. 7.นางสมพร ศรีทุมมา ชุมชนบ้านดอนมูล 8.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อานวยการโรงเรียน
ศรีส วัสดิ์ วิทยาคาร จังหวัด น่าน 9.นพ.ชาตรี เจริ ญ ศิ ริ ผู้ อานวยการวิทยาลัย ชุม ชนน่ าน 10.นายยุท ธภู มิ
สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เลขานุการ และ 11.นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ผู้จัดการ
หออัตลักษณ์นครน่าน ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 6.5 เรื่อง ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้นาข้อเสนอแนะและ
ประเด็นมอบหมาย สื่อสารกับบุคลากร ในการประชุมประจาเดือน เพื่อทราบและดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 6.6 เรื่อง กาหนดวัน ประชุมสภาวิทยาลัย ชุมชนน่าน ครั้ง ที่ 8/2565 ในวัน จันทร์
ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชรัสนันท์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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