
                                                                                         
 
                                                       
                                                                                                                  

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เรื่อง  ตั้งศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านเครอืข่ายอ าเภอ 

 

วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถ่ินและชุมชนซึ่งน าไปสู่       
การพัฒนาประเทศ   

อาศัยอ านาจ มาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน ว่าด้วย การจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวดที่ 
๑ ข้อที่ ๕) ประกอบกับมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่านในคราวการประชุม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จึงประกาศตั้งศูนย์บริการการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้          

๑. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เขตพื้นที่บริการการศึกษา อ าเภอเมือง อ าเภอ        
บ้านหลวง และอ าเภอภูเพียง  
 ที่ตั้ง วิทยาลัยชุมชนน่าน เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สถานที่
จัดการเรียนการสอน จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่  

(๑) วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
(๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
(๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
(๔) โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

๒. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอเวียงสา เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
อ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมื่น  

 ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป บ้านเลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๑๐ ต าบลกลางเวียง อ าเภอ
เวียงสา จงัหวัดน่าน ๕๕๑๑๐ สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 

(๑) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
(๒) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
(๓) โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

๓. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอปัว เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
อ าเภอปัว อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอสองแคว   

ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ถนนวรนคร บ้านขอน ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

(๑) โรงเรียนบ้านขอน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
(๒) บ้านน้ าป้าก อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 



๔. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอทุ่งช้าง เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง และต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ตั้ง กศน.ต าบลงอบ บ้านทุ่งสุน หมู่ที่ ๔ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สถานที่
จัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

(๑) กศน.ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
(๒) กศน.ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

๕. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอบ่อเกลือ เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
อ าเภอบ่อเกลือ และต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านนาคอก หมู่ที่ ๖ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สถานที่
จัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

(๑)  โรงเรียนบ้านนาคอก อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
(๒)  โรงเรียนบ้านน้ าช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลขุนน่าน   

๖. ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอสันติสุข เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
อ าเภอสันติสุขและอ าเภอแม่จริม สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

(๑) โรงเรียนป่าแดด ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
(๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตการศึกษา วัดห้วยซ้อ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

โดยศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ด าเนินการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ท าการศึกษาวิจัย และสร้างองค์
ความรู้ใหม่สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของท้องถ่ินและ
ชุมชนใน เรื่องการศึกษา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ท านุบ ารุงหรืออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สถาบันศาสนา องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   

  ประกาศ ณ  วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
  (นายประทีป  อินแสง) 

                                            ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 


