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รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/๒๕๖5 (ห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันจันทร์ ท่ี 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.0๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมหออัตลักษณ์นครน่าน  วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
................................................. 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน  

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน   
2. พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายวิฑูรย์  ขัติยศ  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. นางฑฆิัมพร กองสอน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นายชนน  สนหา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 12. นายชาตรี  เจริญศิริ        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

13. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 14. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 15. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๒. ประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
                1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 2. นายยุทธภูมิ สุประการ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 3. อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เร่ิมประชุม   เวลา  09.00 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ ๑.๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

        ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้แจ้ง    
ในท่ีประชุมเรื่อง ดังนี้  
 ทบทวนแนวคิด มติ และแนวนโยบายในการจัดการประชุมสภาครั้งนี้ หลังจากประชุมตาม
ระเบียบวาระแล้ว ในวาระท่ี 3.2 สานพลังขับเคล่ือนความเป็นเลิศการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน               
จะเชิญอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วม อันจักเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมความเข้าใจ
และการท างานสู่เป้าหมายให้เกิดความส าเร็จผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 

  มติ      ท่ีประชุมรับทราบ    
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วาระที่ 1.2.1 เร่ือง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565   
                 สรุปเร่ือง  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักผู้อ านวยการ  งานการเงินและบัญชี ได้ท าสรุปรายงาน                
การรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1,361,764.15 บาท              
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบส่ีบาทสิบห้าสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คงเหลือยกไป เดือนนี้ 107,240 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 
2,004,232.14 บาท (สองล้านส่ีพันสามสิบสองสิบส่ีสตางค์)  

     มติ        ท่ีประชุมรับทราบ  
วาระที่ 1.2.2 การศึกษาดูงานและประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสัญจร วิทยาลัยชุมชนแพร่และ             
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
       สรุปเร่ือง 

      งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประสานงาน จากสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่         
เรื่อง การศึกษาดูงานและประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสัญจร วิทยาลัยชุมชนแพร่ และวิทยาลัยชุมชนน่าน          
ในระหว่างวันท่ี 22 – 23  กันยายน 2565 ณ พื้นท่ีจังหวัดน่าน นั้น 

   วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงขอแจ้ง -ร่าง- ก าหนดการฯ และขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
น่าน เข้าร่วมการประชุมสภาสัญจร “แลกเปล่ียนการก ากับบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ”                 
ในวันท่ี 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน    

      มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  รายละเอียดตามก าหนดการ 
                 1. ประธานสภาได้มอบหมายให้นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทน
คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่านแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคล่ือนวิทยาลัยชุมชนน่านท่ีเน้นผลลัพธ์
โดยระบบกลไกท่ีผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง รับผิดชอบ สร้างสรรค์ และพร้อมสานพ ลังการเรียนรู้
ร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน  และเชิญชวนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรร่วมต้อนรับและรับฟัง
การแลกเปล่ียนฯ   

       2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านมอบหมาย นางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมนน่าน และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสาน
ส่วนเกี่ยวข้องและต้อนรับคณะในพื้นท่ีศึกษาดูงาน 
วาระที่ 1.2.3 การศึกษาดูงานศูนย์น่านศึกษา กับมิติที่ได้ น ามาสู่แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์น่านศึกษา        
                สรุปเร่ือง 

   ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้ไปศึกษาดูงาน ในมุมมอง ทัศนา-ทัศนะ พะเยา 
คิดถึงเชียงราย พื้นท่ีเรียนรู้เมือง และชีวิต ระหว่างวันท่ี 8-9 กันยายน 2565 ณ พื้นท่ี จังหวัดพะเยาและ  
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารรายงานการศึกษาดูงานศูนย์น่านศึกษากับมิติท่ีได้น ามาสู่แนวทางการ
ขับเคล่ือนศูนย์น่านศึกษา 
 มติ         ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

           วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.3.1 เรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน               
  สรุปเร่ือง  
                 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระหว่างวันท่ี 29 สิงหาคม – 
กันยายน 2565 รายละเอียดดังส่ือน าเสนอการด าเนินงาน https://www.facebook.com/nancommunitycollege 

  มติ      ท่ีประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 8/๒๕๖5 
เม่ือวัน ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5 
                สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 8/๒๕๖5 เมื่อวัน ท่ี 29 สิงหาคม ๒๕๖5   
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  8/๒๕๖5  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 8/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 29
สิงหาคม ๒๕๖5    

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 –ร่าง-ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ                    
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
                สรุปเร่ือง 
                ตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 8/๒๕๖5 ในวันจันทร์ ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖5 มอบให้ นายยุทธภูมิ  สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดท า -ร่าง- ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบด้วยรายช่ือคณะกรรมการฯ
ดังนี้ 

(1) นายชาญชัย  ล้ิมสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการ 
(2) นายสรรเพชญ์ ปุละ   กรรมการ 
(3) พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์  กรรมการ 
(4) นายบัญชา   โชติก าจร  กรรมการ 
(5) นางสาวอริศรา สะสม   กรรมการ 
(6) นางเพลินจิต  พ่วงเจริญ  กรรมการ 
(7) นายทรงพล  อัชวากุล   กรรมการ 
(8) นายธนากร  แสนค าสอ  กรรมการ 
(9) นายชาตรี  เจริญศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
(10) นายยุทธภูมิ สุประการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
(11) นายกิตติกรณ์ สมยศ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มติ      ท่ีประชุมเห็นชอบ เสนอประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านลงนาม และแจ้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่าน 
วาระที่ 3.2 สานพลังขับเคลื่อนความเป็นเลิศการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                สรุปเร่ือง 
                1. ประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและอนุกรรมการสภาวิชาการ บทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สานพลังปัญญาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
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ร่วมกับ อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน มุ่งมุ่งเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ เพื่อคนน่าน โดย นพ.ชาตรี 
เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

https://www.facebook.com/nancommunitycollege//videos/648224526595745  
“สานพลังปัญญาขับเคล่ือนวิทยาลัยชุมชนน่าน” โดย ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
https://www.youtube.com/shorts/fcPi5-VaFXg 
                2. ร่วมกันรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. และร่วมแลกเปล่ียนแนวทางการ 
จัดการศึกษา University of Nan ร่วมกันปาถกฐาพิเศษ University of Nan โดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา โดยสรุปหัวข้อบรรยายดังนี้ 1. อยากให้
น่าน เป็นอย่างนี้ นาน นาน นครน่าน : นครแห่งการศึกษา นครแห่งพระพุทธศาสนา นครแห่งศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงาม 2.จุดประเด็นส าคัญของ นครน่าน : นครแห่งการศึกษา 3.จุดประเด็นส าคัญของ นครน่าน : 
นครแห่งพระพุทธศาสนา 4.จุดประเด็นส าคัญของนครน่าน : นครแห่งศิลปะ 5.จุดประเด็นส าคัญของ นครแห่ง
วัฒนธรรม 6. จุดประเด็นส าคัญ นครน่าน : นครแห่งประเพณี 7.จุดประเด็นส าคัญ นครแห่งอันดีงาม :           
นครน่านเมืองงาม https://www.facebook.com/nancommunitycollege/videos/1038525723511848 

        มติ      ท่ีประชุมรับทราบ และ มีการแลกเปล่ียนแนวทางการบริหารเชิงรุกร่วมกัน พร้อมสาน
พลังขับเคล่ือนวิทยาลัยชุมชนน่านสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงส่ือสารเช่ือมโยงนโยบาย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน การท างาน ออกแบบหลักสูตร/รายวิชา การ
บริการวิชาการ วิจัย ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับเปล่ียนความคิด ลงมือท าเป็นรูปธรรม พร้อมก ากับตาม 
พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ชีวิตของคนน่านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
น่านและความต้องการของประชาชน 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
                -ไม่มี-     

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   
 วาระท่ี 6.1 เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 10/2565  ในวันพฤหัสบดี                
ท่ี 27 ตุลาคม 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)  

         เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 

https://www.facebook.com/nancommunitycollege/videos/648224526595745
https://www.youtube.com/shorts/fcPi5-VaFXg
https://www.facebook.com/nancommunitycollege/videos/1038525723511848

