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รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 8/๒๕๖5  
ในวันจันทร์ ท่ี 29 สิงหาคม 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. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายสุรพล  เธียรสูตร  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นายส ารวย  ผัดผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
9. นายณชกมล ค าศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางฑิฆัมพร กองสอน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายชนน  สนหา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
12.  นายชาตรี  เจริญศิริ          กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
13.  นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
14.  นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
15.  นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
                1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 2. นายยุทธภูมิ สุประการ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 3. นางสาวนพรัตน์  พิมพ์สุข   ครูช านาญการ 
เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ ๑.๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

        ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้แจ้งในท่ี
ประชุมเรื่อง ดังนี้  
วาระที่ 1.1.1 เร่ือง    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 13  
 สรุปเร่ือง 
               หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(4)/2313 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 11  สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ
ขอโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ง ท่ี 13 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน  รวมวงเงิน 
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1,003,640 บาท (หนึ่งล้านสามพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)   ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบดังกล่าวได้ 

 ท้ังนี้  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ              
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

  มติ      ท่ีประชุมรับทราบ   
วาระที่ 1.1.2 เร่ือง    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 14 
 สรุปเร่ือง 
               หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(4)/2427 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ     
ขอโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 14 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงิน 52,870 
บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบดังกล่าวได้ 

 ท้ังนี้  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ              
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

  มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  

วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน                         
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
                 สรุปเร่ือง  
   วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักผู้อ านวยการ  งานการเงินและบัญชี ได้ท าสรุปรายงาน                
การรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,361,764.15 บาท              
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบส่ีบาทสิบห้าสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คงเหลือยกไป เดือนนี้  81,695 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมต้ังแต่ต้นปี                
เป็นจ านวนเงิน 1,896,312.14 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทสิบส่ีสตางค์)  

     มติ        ท่ีประชุมรับทราบ  
วาระที่ 1.2.2  เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน  
และระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปงการศึกษา 2564 
 สรุปเร่ือง  
    วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับ 
หลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2565 โดยประเมินผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) กรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย    
         1. รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ             ประธานกรรมการ 
         2. นางพีณา จันทะแก้ว                   กรรมการ 
          3. นางสาวสุภาวดี  มาศบาง              กรรมการและเลขานุการ       
          การประเมินดังกล่าวก็ได้ลุล่วงเรียบร้อยและประสบความส าเร็จไปอย่างดียิ่ง โดยมีรายละเอียด
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ดังนี้  
 
 
 

           วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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ระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน วิทยาลัยชุมชนน่าน หลักสูตรอนุปริญญา 6 สาขาวิชา 

 ระดับวิทยาลัยชุมชน  
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        ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
                1. ก ากับแผน ต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการวิชาการและกรรมการสภาวิทยาลัย ไปร่วมประชุม
รับทราบแผนความเป็นเลิศการจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2566-2570  
                2. ปรับกลยุทธ์การเงิน  
                3. เตรียมพร้อมรับเกณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนและรูปแบบการประเมินจาก TQF เป็น AUN-QA 
                4. ให้มีการจัดประชุมสัมมนาสร้างเสริมความเข้าใจให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการสภา อนุกรรมการ
วิชาการ ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมพฒันาตนเองยกระดับประสิทธิภาพการพร้อมรับการประเมิน
อย่างเป็นระบบ  
                 5. ในกรณีผลการประเมินท่ีลดลงนั้นต้องยอมรับและพัฒนาตนเองโดยน าเหตุผลและค าช้ีแนะ
ของกรรมการประเมนิมาเตรียมตัวและด าเนินการให้พร้อม และในกรณีท่ีเป็นจุดเด่นผลการประเมินท่ีเพิ่มข้ึน
นั้นให้น ามาเป็นต้นแบบ น าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนช่วยเหลือกันหาแนวทางปรับปรุง 
     6. การเสนอแผน Improvement Plant การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ต้องสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของกรรมการประเมนิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้ก ากับและให้ข้อเสนอแนะมาโดยตลอดให้
ทุกแผนน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ท่ีส าคัญให้มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนถึงการท างานตาม
แผนท่ีมุ่งผลลัพธ์ได้ทันกาล 
     7. ส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียนได้จริง  ยกตัวอย่าง เช่น 
วิทยาลัยชุมชนน่านจะร่วมกับท้องถิ่น อสม. จัดการเรียนรู้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการท า MOU กับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ช่วยให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น Upskill บุคลากรสาธารณสุขท่ีตอบสนองความต้องการได้จริง  

8. ติดตามก ากับสาขาการท่องเท่ียวในวาระสืบเนื่อง 
                  9. ให้น าเสนอผลการประเมินในรูปแบบตารางสรุปท่ีเข้าใจง่ายและทบทวนตัวเลขยืนยันตัวเลข
ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
    10. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาตนเองนั้น ยกตัวอย่างของ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน ท่ีได้ด าเนินการบูรณาการและตอบโจทย์ โดยทุกหลักสูตรตอบสนองการขับเคล่ือนโครงการและ
ภารกิจส าคัญของจังหวัดและของชาติได้ ท าให้สามารถขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องได้ หากต้องการพัฒนาความเป็น
เลิศ ต้องหาคู่เทียบท่ีสามารถตอบโจทย์ระดับเดียวกันได้ เช่น วิทยาลัยชุมชนใดท่ีน่าท้าทาย ต้ังเป้าหมายท่ีท้า
ทายเป็น 1 ในภาคเหนือ หรือ T0p5 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ได้  
    มติ      ท่ีประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ี
ประชุม  
วาระที่ 1.2.3 เร่ือง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปงการศึกษา 2564 

                สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 6 สาขาวิชา 

ครอบคลุมทุกพื้น ท่ีในจังหวัดน่าน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้นักศึกษา  
เข้าประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์จากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษา นั้น 

      ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา งานวัดและประเมินผล                 
ได้ด าเนินการสรุปผลข้อมูลจากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
นักศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 โดยสรุปผลการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 
แยกรายสาขาวิชา ดังนี้ 
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สาขาวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปงการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4.25 0.82 
2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.19 0.78 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.57 0.51 
4. สาขาวิชาการบัญชี 4.30 0.72 
5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4.14 0.85 
6. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4.80 0.56 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.23 0.70 
 

     หมายเหตุ จากจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 มี
จ านวนท้ังส้ิน 209 คน และมีนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 185คน คิดเป็นร้อยละ 88.51 แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน   48   คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  46   คน 
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ านวน   34   คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  33   คน 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน   8     คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  7     คน 
 4. สาขาวิชาการบัญชี     จ านวน   27   คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  24   คน 
 5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน   84   คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  67  คน  
 6. สาขาวิชาการท่องเท่ียว    จ านวน   8      คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน  8     คน 

   มติ      ท่ีประชุมรับทราบ เสนอแนะให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าเฉล่ียรวมท่ีแสดงใน
ตาราง 
วาระที่ 1.2.4 เร่ือง สรุปรายงานการเข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน ระหว่างเดือน มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2565    
   สรุปเร่ือง  

      วิทยาลัยชุมชนน่าน  โดย ศูนย์น่านศึกษา ได้เปิดให้บริการเข้าใช้หออัตลักษณ์นครน่าน 
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 
        วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน 
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม เพื่อให้กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่านทราบ  
    นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในท่ีประชุมเพิ่มเติม 
    1. เรื่อง  การสรุปรายงานการเข้าใช้งานหออัตลักษณ์นครน่านฯ จะจัดท าในรูปแบบ                   
อินโฟกราฟิก เพื่อส่ือสารข้อมูล ให้เข้าใจมากขึ้น และจะรายงานให้สภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ ในการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านครั้งถัดไป  
    2. เรื่อง ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับชุมชน ประจ าปี 2565 ของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
      1. เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อมูล สถิติการเข้าใช้งานของ ของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตร
ฝึกอบรม บริการวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ีเข้าใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน และเช่ือมโยงข้อมูล
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับหออัตลักษณ์นครน่าน เช่น รายวิชาจังหวัดศึกษา เป็นต้น  รวมถึงการบูรณาการสาน
พลังกับงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการให้มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมกันมุ่งผลลัพธ์ของการ



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 8/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๖ 
 

ด าเนินงานด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน  
   2. แสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท่ีเข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์ทุกรูปแบบ อาทิ งานวิจัยฯ 
ภาคีเครือข่ายแผนธุรกิจชุมชน เยาวชนและองค์กรต่างๆ เป็นต้น 
   3. น าข้อมูลรายงานการทดลองเปิดใช้หออัตลักษณ์ในระยะเวลา  3 เดือน และผลการประเมิน
องค์ประกอบส าคัญไปเตรียมการและออกแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
   มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.3.1 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน    
               สรุปเร่ือง นายชาตรี  เจริญศิริ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้สรุปการท างาน 219 วัน             
ในการเป็น ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และรายงานการด าเนินงานในการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี8/2565  
6 เรื่อง ดังนี้ 
   1. แจ้งในท่ีประชุมเรื่อง นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร  มณีรินทร์ ติดตามการ
ด าเนินงานช่างศิลป์ท้องถิ่นน่าน ในระหว่างวันท่ี 28 -29  สิงหาคม  2565 ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  โดย
ต้ังเป้าหมายน าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฯนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน APEC  
   2. การใช้พื้นท่ีหออัตลักษณ์นครน่าน ในการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อเช่ือมโยงงานช่างศิลป์                 
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ตอบสนองเชิงคุณภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายเข้ามาใช้เป็น
พื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   3. สร้างผู้น ารุ่นใหม่ ในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมอบหมาย รองผู้อ านวยการ/
ผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม/บริหารงาน แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพทีมบริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน 
   4. การประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 2/2565 ในวันศุกร์ ท่ี 2 กันยายน  
2565 เวลา 08.30-16.00 น ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน  
   5. ร่วมประชุมกับสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเช่ือมโยงงานเครือข่ายด้านการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน โดยน ามาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่านเราต่อไป 
   6. หน้าท่ีและระบบกลไก ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการขับเคล่ือนอาคาร              
ท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้ามาด าเนินงานแต่ยังไม่แล้วเสร็จให้ส าเร็จและใช้การได้ หากแล้วเสร็จ 
ปีงบประมาณ 2566 นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้มีการวางแผนและการเช่ือมโยง
การบริการวิชาการ การท่องเท่ียว การสร้างรายได้กับหออัตลักษณ์และส่วนขยายกับเทศบาลต าบลดู่ใต้ อบต.
กองควาย และอบต.น้ าปั้ว โดยต่อยอดผลิตของU2T ผลงานศิลปินในชุมชน และภูมิปัญญาในพื้นท่ีท้องถิ่นท่ี
วิทยาลัยชุมชนน่านต้ังอยู่และติดกันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้น รวมถึงให้เยาวชน ศิลปิน และกลุ่มเป้าหมาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์อาคารสถานท่ีให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของคนน่าน 
   7. นพ.ชาตรี เจริญศิริ ได้ถอดบทเรียนสรุปข้อเสนแนะจากผลการประเมินและแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อพร้อมรับการประเมินไว้ดังแผนภาพท่ีแสดงนี้ โดยได้ส่ือสารองค์กรและส่ือสาธารณะให้กับ
ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และประชาชน ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพแสดงองค์ความรู้
จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน  
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ภาพแสดง องค์ความรู้จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
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 มติ         ท่ีประชุมรับทราบ  สภาวิทยาลัยชุมชนน่านภูมิใจและยินดียิ่งท่ี นพ.ชาตรี เจริญศิริ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านผ่านมาแล้วมากกว่า 219 วัน และขอเป็นก าลังใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเชิงรุกต่อไป
ในการน าวิทยาลัยชุมชนน่านสู่ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้น  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 7/๒๕๖5 
เม่ือวัน ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖5 
                สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 7/๒๕๖5 เมื่อวัน ท่ี 27 กรกฎาคม ๒๕๖5   
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อ 
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  7/๒๕๖5  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 7/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 27
กรกฎาคม ๒๕๖5    

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 วาระที่  3.1 เร่ือง ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน          
พ.ศ.2560 

     สรุปเร่ือง  
        สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 และมรี่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รายละเอียดดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 
               มติ         ท่ีประชุมรับทราบ มอบหมายนางสาวชรัสนันท์ ตาชม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ติดตามก ากับ ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
วาระที่ 3.2 การขับเคลื่อนสานพลังเครือข่าย CBMC น่าน สร้างคุณค่าการตลาดเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดน่าน 

     สรุปเร่ือง  
        ตามท่ี สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ติดตามการขับเคล่ือนการสานพลังเครือข่าย CBMCน่าน ท้ังนี้
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ
เจ้าพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านหารือเป็นเบื้องต้นแล้วในเจตนาการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันเป็นรูปธรรมเช่ือมโยงโอกาสกับคณะสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีจะมีความร่วมมือกัน  
  นางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ขับเคล่ือนเช่ือมโยงการน าแผน
ธุรกิจชุนชนร่วมกับเครือข่ายพี่เล้ียงCBMCท่ัวไทย โดยมีท่านกรรมการสภาวิชาการน่าน ได้แก่ นางฑิฆัมพร    
กองสอน   ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย  นายศุภพงษ์  เอี่ยมประณีต และ นพ.ชาตรี เจริญศิริ  ร่วมขับเคล่ือนเป็น
ท่ีปรึกษาและคณะท างานครอบครัวCBMC น่าน ท้ังนี้วิทยากรอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเรียน 
วงค์เป็ง และคณะ เป็นทีมเทคนิคและทีมผู้ประสานงานแกนน าหลักระดับชาติ  ได้รายงานการจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม หลักสูตรแผนธุรกิจชุมชน 30 ช่ัวโมง ปีงบประมาณ 2565 ให้กลุ่มเป้าหมายต าบลสันทะ อ.นาน้อย 
จ.น่าน และบูรณาการการเรียนรู้ทุกเดือนร่วมกับภาคีระบบออนไลน์ โดยบูรณาการกับหลักสูตรท่องเท่ียว
เกษตรวิถีน่าน เพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตร กลุ่มSmart Farmer ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  เพิ่มรายได้ 
ขยายกิจการมีเครื่องมือ และทักษะในการลดรายจ่าย ส าหรับผู้ท่ีสนใจ รวมถึงการท าแผนธุรกิจชุมชนในการ
ขับเคล่ือนสานพลังครอบครัว CBMC น่าน ท่ีพัฒนาและยกระดับจากการท างานของคณะพี่เล้ียงจิตอาสา ขยาย
ผล CBMC สู่ TBMC ในระดับต าบล/จังหวัด  จังหวัดน่านเป็นจังหวัดน าร่องต้นแบบ ท่ีต าบลสันทะ อ.นาน้อย



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 8/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๑๐ 
 

จังหวัดน่าน ต าบลถืมตอง อ.เมืองจังหวัดน่าน มทร.ล้านนาน่าน นักวิจัยและทีม U2T  โดยได้ถอดบทเรียนและ
ออกแบบกิจกรรมเป็นรูปธรรม ท่ีจะจัดขึ้น ระหว่างวันท่ี 8-10 ธันวาคม 2565 นี้  
              ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
       ท่ีประชุมเห็นสมควรอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจากเศรษฐกิจฐานราก
และคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงการเช่ือมโยงการเรียนรู้หลักสูตรแลกเปล่ียนอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ปริญญาเอกปริญญาโทของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน  การเช่ือมโยงการขนส่ิง
สินค้า เส้นทางเศรษฐกิจจากรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเป็นโอกาสในการเช่ือมโยงธุรกิจของน่านทุกรูปแบบร่วมกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ภาคประชาสังคม ให้เกิด นครแห่งการศึกษา ร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อน่านเรา โดยได้ยกตัวอย่างการวางแผนและการด าเนินงานเชิงรุกของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านท่ีได้
ด าเนินการมาแล้วเบ้ืองต้น วิทยาลัยชุมชนน่านน่าจะเข้าไปเป็นภาคีขับเคล่ือนร่วมกันต่อไป 
              มติ         ท่ีประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

วาระที่ 4.1 เร่ือง ก าหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 
2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อพิจารณาหารือ นโยบาย ร่วมกับ
อนุกรรมการวิชาการชุดใหม่  

  เสนอพิจารณาออกแบบวาระจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 9/2565  ในวันจันทร์ท่ี 
19 กันยายน 2565  โดยมอบหมายนพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและประธาน
อนุกรรมการสภาวิชาการ  -ร่าง-ระเบียบวาระการประชุม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง  

  ช่วงแรก เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและอนุกรรมการสภาวิชาการ  โดย
ให้เตรียมเอกสารประกอบการประชุมบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน การสานพลังขับเคล่ือนความเป็นเลิศการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
           ช่วงท่ีสอง  นั้น ให้มีการเชิญผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อ
ร่วมกันรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยพระชยานันทมุนี ,ผศ.ดร. และร่วมแลกเปล่ียนแนวทางการจัดการศึกษา 
University of Nan ร่วมกัน 

                 มติ       อนุมัติให้จัดการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านกับอนุกรรมการวิชาการ    
ในจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565   ณ หออัตลักษณ์นครน่าน  ประธานสภาวิทยา ลัย ชุมชนน่ าน  ก า ชับ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   
      วาระที่ 6.1 เร่ือง –ร่าง- ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน  

     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
               1. เปล่ียนแปลงรายช่ือ กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ล าดับท่ี 7 เสนอเป็น นายกเทศมนตรี 
ต าบลดู่ใต้ 
       2. แก้ไข นามสุกล กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ล าดับท่ี 8 เป็น แสนค าสอ 
       3. ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง -ร่าง- ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หน้าท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย 
 

 




