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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 1/๒๕๖5 
วันอังคาร ท่ี 25  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓  ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

................................................. 
ผู้มาประชุม  

1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2. นายสมโภช  ทองสุก   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 4. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      5. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      6. นางฑิฆัมพร กองสอน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      7. นายณชกมล ค าศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นายชนน  สนหา    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
      9. นายชาตรี  เจริญศิริ    กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

                10. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                11. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

12. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. นายยุทธภูมิ สุประการ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 2. นางราชาวดี  สุขภิรมย์                ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
 3. นางสาวรัชนี  ค าลือ     นักวิชาการศึกษา  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน   
                                                    (ติดภารกิจเร่งด่วน) 

2. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.     กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
                                                    (ติดภารกิจเร่งด่วน) 

เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระที่ 1.1.1 เร่ือง แนะน าผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
   แนะน าผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นาย ชาตรี  เจริญศิริ ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 23  มกราคม 2565 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย              
ชุมชนน่าน 
   นาย ชาตรี  เจริญศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ในการท างานของ
ตนเอง ในท่ีประชุมสภาฯตามไฟล์ท่ีได้เสนอในท่ีประชุม 

 มติ     ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.1 เร่ือง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน                      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564   

  สรุปเร่ือง  

   มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 

         วาระที่ ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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วาระที่ 1.2.2 เร่ือง การใช้เงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนโครงการภูมิทัศน์ชีวิต 
(RECOFTC THailand) 
  สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินงาน
ร่วมกับ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับปุาประเทศไทย (RECOFTC Thailand) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นท่ี ปี 2021 จ านวน 130,818 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบแปดบาท
ถ้วน) คงเหลือเบิกจ่าย 16.15 บาท (สิบหกบาทสิบห้าสตางค์) ปี 2022 จ านวน 167,702.45 บาท                  
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทส่ีสิบห้าสตางค์) แก่บุคลากรตามรายช่ือในสัญญา จ านวน 3 คน              
ซึ่งเงินงบประมาณดังกล่าว อยู่ในหมวดเงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนโครงการภูมิทัศน์ชีวิต 
    ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงแจ้งให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ 
                นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการ
ด าเนินงานร่วมกับ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับปุาประเทศไทย (RECOFTC Thailand) รวมระยะเวลาการ
ท างาน 4 ปี  ในพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และในประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จะได้มีการจัดเวที
สรุปเสวนาร่วมเรียนรู้ ร่วมยกระดับฟื้นฟูภูมิทัศน์ปุาไม้ ท่ีเปิดมุมมองการฟื้นฟูท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท่ียั่งยืน
และการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อคนท้องถิ่นและพวกเราทุกคน หากมีก าหนดการ              
ท่ีชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
1. การด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ร่วมกับ ศูนย์วนศาสตร์ 

ชุมชนเพื่อคนกับปุาประเทศไทย (RECOFTC Thailand)  
2. การประเมินผลของโครงการ และการต่อยอด 

         มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ช่ืนชมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านท่ีมีศักยภาพ และเป็นท่ียอมรับการ
ท างานร่วมกับเครือข่าย  
วาระที่ 1.2.3 เร่ือง ประกาศ แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน 
  สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน งานศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษร์นครน่าน) ได้จัดท าประกาศ แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือน ธันวาคม 2564                     
เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานหออัตลักษณ์นครน่าน ให้บรรลุตามเปูาหมายของการจัดต้ัง เพื่อให้เกิดการ
ขับเคล่ือนและบริหารจัดการหออัตลักษณ์นครน่านอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านมีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน อาศัยอ านาจตามมาตรา 42 หมวด 3 การด าเนินงานของวิทยาลัย 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยประกอบด้วยคณะท่ีปรึกษาฯ จ านวน 8 รายช่ือ และ
คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน จ านวน 13 รายช่ือ   
    ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงแจ้งให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ 
    ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
    1. ข้อความบรรทัดท่ี 3  จากเดิม เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานหออัตลักษณ์นครน่าน แก้ไขเป็น 
“เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการด าเนินงานหออัตลักษณ์นครน่าน” 
 2. ด าเนินการจัดท าผังโครงสร้าง คณะกรรมหออัตลักษณ์นครน่าน แต่ละคณะกรรมการ                 
ท่ีด าเนินการอยู่ โดยมีภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบเช่นใดให้ชัดเจน  
 3. การประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน ผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น 
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   4. การบริหารงานหออัตลักษณ์นครน่าน แยกออกจาก โครงสร้างการบริหารงานภายใต้                  
วิทยาลัยชุมชนน่าน ใหห้ออัตลักษณ์นครน่านบริหารจัดการการด้วยศักยภาพของหออัตลักษณ์นครน่านเองโดย
มีผู้อ านวยการหออัตลักษณ์นครน่าน เป็นผู้บริหาร 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อธิบายถึงศักยภาพของหออัตลักษณ์นครน่านจะเติบโต              
โดยภาคส่วนต่างๆ ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมบริหาร และร่วมสนับสนุน  

         มติ      ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับข้อเสนอ ท่ีจะออกแบบโครงสร้างการบริหาร             
หออัตลักษณ์นครน่านท่ีเอื้อต่อการเติบโต ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการก ากับทิศทางนโยบาย มีส่วนร่วมในการ
บริหาร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร  แต่มีความเช่ือมโยงกับ วิทยาลัยชุมชนด้านภารกิจและ
บุคลากร จึงเป็นโครงสร้างท่ีมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากโครงสร้าง วิทยาลัยชุมชนอื่น และให้ส่วนเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม โดยให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่อง
ในการประชุม  

วาระที่ 1.2.4 เร่ือง ก าหนดการโครงการเสวนาวิชาการธัชชา เรื่อง “ช่างศิลป์ท้องถ่ินล้านนา..ตะวันตก 
พบตะวันออก”ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 27 –วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 ณ จังหวัดน่าน 
 สรุปเร่ือง  
 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ด าเนินการจัดท าโครงการ
เสวนาวิชาการ ธัชชา เรื่อง “ช่างศิลป์ท้องถิ่นล้านนา...ตะวันตกพบตะวันออก "ระหว่างวันพฤหัสบดี ท่ี 27  – 
วันเสาร์ ท่ี 29 มกราคม 2565 ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงขอเรียนเชิญและแจ้งก าหนดโครงการเสวนาวิชาการ                          
ธัชชาฯ ให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
 มติ      ท่ีประชุมรับทราบ คณะกรรมการเข้าร่วมโครงการฯ 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองท่ีผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 11/๒๕๖4 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖4   

       สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม ๒๕๖4  
ฝุายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  11/๒๕๖4 

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 
27 ธันวาคม ๒๕๖4  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
พ.ศ. 2565        
  สรุปเร่ือง  
         สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 27  ธันวาคม 
2564 วาระท่ี 3.1 ติดตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  ข้อ 4 มีมติการประชุมฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ. 2565                   
รายละเอียดดังนี้ 
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ท่ี โครงการวิจัย แหล่งทุน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ

ที่ได้รบั 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช ้

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 
งานวิจัย ปี พ.ศ. 2564 
 

1 การศึกษาอัตลักษณ์
เรือแข่งเมืองน่านผ่าน
รูปแบบเชิงช่างศิลป์
หัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน  

อพท. อ.ยุทธภูมิ     
สุประการ 

500,000 500,000 0 0 

2 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถและ
ศักยภาพของชุมชน
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ า เ ภ อ บ่ อ เ ก ลื อ 
จังหวัดน่าน  

 สกสว. อ.ผุสดี           
สายวงศ์ 

1,337,558 1,337,558 0 0 

3 การบริหา รจั ดการ
ท รั พ ย า ก ร น้ า เ พื่ อ
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่ วมของชุมชนชา ติ
พันธุ์ จังหวัดน่าน : 
กรณีศึกษาพื้นท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

สกสว. อ.ชรัสนันท์ 
ตาชม 

1,009,176 1,009,176 0 0 

4 การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน 
 

สกสว. อ.กิตติกรณ์ 
สมยศ 

(ขยายเวลา
ถึง 

31 มีนาคม 
2565) 

1,441,680 719,510 722,170 50.09 

งานวิจัย ปี พ.ศ. 2565 
1 การยกระดับกลุ่มทอ

ผ้ าพื้ น เมื อง ด้ วยมื อ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัด
น่าน 

สกสว. อ.โชติกา           
ณ หนองคาย 

 

210,000 129,750 80,250 38.21 

2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
พื้นท่ีท่องเท่ียวเกษตร
วิถีน่าน  

สกสว. อ.ชรัสนันท์ 
ตาชม 

210,000 0 210,000 100 

3 มหาวิทยาลัยกับการ
บรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้ เกษตรกรจังหวัด
น่านท่ีได้รับผลกระทบ

บพท. ดร.พิมลพรรณ            
สกิดรัมย์ 

2,671,468 451,328 2,220,140 83.10 
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ท่ี โครงการวิจัย แหล่งทุน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ
ที่ได้รบั 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช ้

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ปัญหาโควิด พื้นท่ี 
ต าบลเมืองจัง อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

4 โครงการส ารวจและ
วิเคราะห์จัดกลุ่มช่าง
ศิลป์ ท้อง ถ่ินและครู
ช่า ง ท้อง ถ่ินในพื้ น ท่ี 
จังหวัดน่าน 

สป.อว. ผ่าน
สถาบัน
วิทยาลัย

ชุมชนน่าน 

ดร.พิมลพรรณ            
สกิดรัมย์ 

936,930 208,403 728,527 77.76 

5 ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์
ความรู้ นิ เวศน์ ศิลป์
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเท่ียวสร้างสรรค์ 
ต าบลไม้ขอน อ าเภอ 
สวรรคโลก จั งหวัด
สุโขทัย 

เครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค 

อ.กิตติกรณ์ 
สมยศ 

(ร่วมเป็นทีม
วิจัย) 

- - - - 

6 การบริหารจัดการขยะ
ส า ห รั บ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณี ศึกษาเทศบาล
เมืองน่าน อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน” 

วช. 
(เครือข่าย
บริหารการ
วิจัยภูมิภาค 
ภาคเหนือ
ตอนบน) 

อ.กิตติกรณ์ 
สมยศ 

(ร่วมเป็นทีม
วิจัย) 

- - - - 

             มติ    ท่ีประชุมรับทราบ  และให้สรุปภาพรวมน าเสนอในรูปแบบท่ีเห็นข้อมูลการวิเคราะห์ต่อ
ยอดผลลัพธ์ การขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ีตอบโจทย์คุณค่าทางวิชาการและ
ทางสังคม ท้ังนี้นางสาวรัชนี ค าลือ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯวิจัย ได้รับฟังข้อเสนอแนะให้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านการวิจัยต่อสภาวิทยาลัยชุมชนในโอกาสต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2564      

 สรุปเร่ือง 
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยส านักวิชาการ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา                 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ 4 รายวิชา ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน – 
26 กันยายน 2564 สอบปลายภาควันท่ี  2 - 3 ตุลาคม 2564 และจัดการเรียนการสอนแบบ Block 
Course ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2564 สอบปลายภาควันท่ี 4 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยส านักวิชาการ งานวัดและประเมินผล ได้ด าเนินการ ดังนี้             
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาผลการเรียนหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งท่ี 2) จ านวน 2 สาขาวิชา 3 ห้องเรียน ได้แก่ 
             1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 12 รายวิชา 
           - ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง (รหัส 63) 
           - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน    (รหัส 64) 
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          2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 6   รายวิชา 
     - ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รหัส 64)         
  รวมท้ังส้ิน จ านวน 18 รายวิชา และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 14 มกราคม 2565  
  การพิจารณา 

 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผลการเรียนของนัก ศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา                     
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 สาขาวิชา 3 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน จ านวน 18 รายวิชา    

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ นิเทศการศึกษา/การสังเกตการสอนในแต่ละช้ันเรียน  
2. สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ อาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา น าผลการประเมิน 

รายงานให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวันประชุมสภาฯ 
3. การรายงานพิจารณาเห็นชอบผลการเรียน ให้สรุปรายงานผลการเรียน มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบ อาทิ ข้อสอบ, ผลคะแนนของนักศึกษา, ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน, คณะกรรมการนิเทศการศึกษา/
การสังเกตการสอนในแต่ละช้ันเรียน, โดยมีการด าเนินการตามข้ันตอน  

 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี                     
1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 สาขาวิชา 3 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน จ านวน 18 รายวิชา    

วาระท่ี 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5          
 สรุปเร่ือง 

    วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยส านักวิชาการ ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนเปูาหมาย 365 คน ในการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 11/2564 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 นั้น 
              ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนน่าน ส านักวิชาการ งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้รวบรวมแผนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่จะขอเปิดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 
อาหารถนอมประเภทแหนม- ไส้กรอกอีสาน จ านวน 30 ช่ัวโมง จัดการเรียนรู้ 7 – 11  กุมภาพันธ์  2565 
จ านวนผู้เรียน 20 คน สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า ต าบล
บัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ผู้สอน      
นางโชติกา ณ หนองคาย และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 14 มกราคม 2565 

   การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว ให้ค าแนะน าให้ไปทบทวนศึกษารายละเอียดกลุ่มเปูาหมายและ

มอบหมายให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ช้ีแจงค าแนะน าท่ีให้ไว้ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ควรท าการวิเคราะห์ SWOT ก่อนจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมทุกครั้ง 

 มติ    ท่ีประชุมให้ค าแนะน าให้ไปทบทวนศึกษารายละเอียดกลุ่มเปูาหมายและมอบหมายให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ช้ีแจงค าแนะน าท่ีให้ไว้ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม                                                                           

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

 




