
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ : ส านักงานผู้อ านวยการ  วิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๑ 
 

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 3/๒๕๖4 
ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา ๑2.๐๐ น. 
ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE 

กลุ่ม (ไลน์กลุ่มพี่น้อง วชช.น่าน)  

ผู้ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  1 นายสุเมษ สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2 นางสาวชรัสนันท์         ตาชม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ/รองผู้อ านวยการ 
3 ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการ 
4 นายยุทธภูมิ สุประการ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
5 นางสาวทิพวรรณ  สุขมี ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ/ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
6 นายกิตติกรณ์ สมยศ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
7 นางราชาวดี   สุขภิรมย์ ครู/ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
8 นางโชติกา ณ หนองคาย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
9 นางสาวนพรัตน ์ พิมพ์สุข ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

10 นายปิยะพล ทวีวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
11 นางพรศิร ิ แสนสุข ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
12 นายวัชชิระ หวั่นท๊อก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
13 นางสาวผุสดี สายวงศ์ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
14 นางสาวอัญชัน   ศศิวัจน์ไพสิฐ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
15 นายนรินทร ์ รินพนัสสัก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
16 นางสาวณัฐกา  กุลรินทร์ ครูผู้ช่วย 
17 นางสาวนัสวรรณ  ใจมั่น ครูผู้ช่วย 
18 นางสาวปวีณา           ผาแสง นักวิชาการศึกษา 
19 นายภัทรภูมิ สาระคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20 นางทิพธิญา ภาวะพรหม นักวิชาการวัดและประเมินผล 
21 นางปิยะนุช ดีฤสานต์ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
22 นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกต ุ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติหน้าท่ีงานการเงินและบัญชี 
23 นายอัครธร ธิเขียว นักวิชาการศึกษา 
24 นางสาวรัชนี ค าลือ นักวิชาการศึกษา 
25 นางสาวอรุณรัศมี  สอนนนฐี นักวิชาการศึกษา 
26 นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร นักวิชาการพัสดุ 
27 นางวันเพญ็ ยอดมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี 
28 นางสาววรัมพร เลิศฟองสมุทร นักวิชาการพัสดุ 
29 นางอารีรัตน ์ เนตรวีระ เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                   /นางอาทิตยา... 
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30 นางอาทิตยา ค าวรรณ ์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
31 นางสาวกนกวรรณ           สิทธิยะ เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 
32 นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
33 นางสาวกรรณิกา            ไชยสมทิพย์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา  
34 นายวิชัย เขียวสีฟ้า เจ้าหน้าท่ีกิจการนักศึกษา 
35 นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการส านักงานศูนย์น่านศึกษา 
36 นางสาวศรารัตน์  สุทธิบุตร  นักจัดการงานท่ัวไป  
37 นายธนวัฒน ์ ใจค า พนักงานขับรถ 
38 นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ พนักงานขับรถ 
39 นางศุภกาญจน ์ แย้มจิตร พนักงานท าความสะอาด 
40 นางวิไล ณ น่าน พนักงานท าความสะอาด 
41 นางวรรณพร สุธรรม พนักงานท าความสะอาด 
42 นายสมรักษ์             เรืองฤทธิ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
43 นายสังวร ก๋าจ๋อม เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
44 นายรพ มาแก้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
45 นายเหรียญ            มหายศนันท์ เจ้าหน้าท่ีนักการภารโรง 
46 นายพิเชษฐ์  สมโนชัย เจ้าหน้าท่ีนักการภารโรง 

เร่ิมประชุม ต้ังแต่วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา 09.30 น. 
นายสุเมษ  สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อนุญาตให้เปิดประชุม ลงมติเวียนผ่านระบบ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ไลน์กลุ่มพี่น้อง วชช.น่าน) ตามบันทึกข้อความ วิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610.20(1)/                                  
1220 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุญาตน าวาระเพื่อพิจารณาเข้าประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
น่าน ครั้งท่ี 3/2564 นั้น เพื่อพิจารณาร่วมกัน 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

         -ไม่มี-           

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
        -ไม่มี-           

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 
                 -ไม่มี-           

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 

                 -ไม่มี-           

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน เพือ่เปน็คณะกรรมการการสรรหาสภา                
วิทยาลัยชุมชนน่าน  
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ จึงขอเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ดังนี้ 1.นายสมเดช 
อภิชยกุล อดีตเคยเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และ 2. ผศ.ประสงค์  เหล่ียมโสภณ ต าแหน่ง ผู้ช่วย 

                                                                                                                     /อธิการบดี... 
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อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นคณะกรรมการการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ท้ังนี้วิทยาลัยชุมชนน่านขอส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองจึงขอเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ดังนี้                 
1. นายสมเดช อภิชยกุล และ 2. ผศ.ประสงค์  เหล่ียมโสภณ เพื่อเป็นคณะกรรมการการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน                      
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ  
                   -ไม่ม-ี             

                                    (ลงช่ือ)                             ผู้จดรายงานการประชุม                         
                                                      (นางอารีรัตน์  เนตรวีระ) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

                                     (ลงช่ือ)                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสาวชรัสนันท์  ตาชม)  

        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

        เลิกประชุม  วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 12.00 น.                               

 


