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 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 4/๒๕๖4 
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เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
               แจ้งท่ีประชุมเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(3)/1191 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งท่ี 4 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน วงเงินท้ังส้ิน 513,270บาท                   
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
              มติที่ประชุม  รับทราบและเน้นย้ าผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

    วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน               
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564     
  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การรับ-จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน               
วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมต้ังแต่
ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 832,423.93 บาท  (แปดแสนสามหมื่นสองพันส่ีร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) 
 
                                                                                                                       /เงินรายได้… 

                  วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
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เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจ านวนเงิน 36,040 บาท (สามหมื่นหกพันส่ีสิบบาทถ้วน)   
รวมต้ังแต่ต้นปี 925,313.69 (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)           
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ ๑.๒.2  รายงานรายละเอียดการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
(วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564)  
    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง  รายงานรายละเอียดการเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2564) ดังนี้ 1.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 
วิทยาลัยชุมชนน่าน งบประมาณท่ีได้รับ 18,263,225 บาท (สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) 2.PO  : 647,334 บาท (หกแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบส่ีบาทถ้วน) 3.งบประมาณท่ีใช้ 
5,120,067.73 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 4.ร้อยละ 28.03 ต่ ากว่า                
เป้าหมาย 

  มติที่ประชุม  รับทราบและเน้นย้ า  การเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จ                 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564 

  วาระที่ 1.2.3 รายงานจ านวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 
  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง จ านวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  
ปีการศึกษา 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยเริ่ม
ประกาศต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  มีจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2564 จ านวนท้ังส้ิน 98 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2564 
 มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.พัฒนากลยุทธ์การรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจการศึกษาต่อ 2.ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.เช่ือมโยงเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดน่าน การรับและส่งต่อนักศึกษา               
5.ก าหนดเป้าหมายในเชิงท้าท้ายในการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยมอบหมายผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่านก ากับดูแล 6.แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา และ 7.ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ให้เสนอแนะ น า มคอ.2 ข้อมูลเป้าหมายน าไปใช้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 วาระที่ 1.2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 
   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ในวันท่ี 25 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมการจัดท าแผนงาน                
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในระดับหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563  น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
โดยได้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ เพื่อด าเนินการพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง และ
ผู้รับผิดชอบ  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ( Improvement Plan) 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาการบัญชี                
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5.สาขาวิชาการ                  
ท่องเท่ียว และ 6.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      
                 มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านมอบหมาย
ให้แต่งต้ังกรรมการกล่ันกรองและด าเนินงาน โดยมอบหมาย ดร.พิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ก ากับดูแล  
                                                                                                                  /วาระท่ี 1.2.5… 
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 วาระที่ 1.2.5 การปิดบริการหออัตลักษณ์นครน่าน   
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การปิดบริการหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัย             
ชุมชนน่าน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
หรือ Covid-19 จึงขอประกาศแจ้งปิดให้บริการหออัตลักษณ์นครน่านช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 2564   
จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ 1.2.6 การด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปรับปรุงนิทรรศการหออัตลักษณ์นครน่าน 
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงนิทรรศการ
หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณ 6,890,600 บาท  (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณ ประจ าปี 2564 วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมตรวจรับการจ้างงาน ภายใต้การก ากับ
ติดตามของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่วนรายละเอียดของการด าเนินงานโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง                 
ขณะนี้หออัตลักษณ์นครน่านได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 จะด าเนินการเปิด
ให้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายก าชับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ด าเนินการด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 วาระที่ ๑.3 เร่ืองที่ผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    นายสุเมษ  สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน/กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน                 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  1. บริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดน่าน ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด อาทิ ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านปฏิบัติงานภายในท่ีพัก หรือการปฏิบัติงาน  ท่ีบ้าน (Work from 
Home) /ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสมโดยช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนประจ า และผู้สอนพิเศษทราบ และให้ความร่วมมือในการปรับวิธี การสอนให้สอดรับกับ
นโยบายกับสภาวะวิกฤตนี้  3.ปฏิบัติตน ตามข้อปฏิบัติ New Normal ท่ีต้องปรับเพื่อสู่ “โควิด-19” และ                  
4. การจัดระเบียบภายใน วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ
ส านัก/ศูนย์ การท างานเป็นทีม (Team Building)  
  2. วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมพิธีสรงน้ าพระราชทานและบวงสรวงพระหลักเมือง
น่าน ณ วัดมิ่งเมือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
 3. วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชาการท าลูกประคบสมุนไพร ให้แก่ก าลังพลของมณฑลทหารบกท่ี 
๓๘ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จ านวน ๓๐ นาย  
 4. วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรม “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน   
น าไทยพ้นโควิด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติน่าน และโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ ศาลาหลวง 
(พุทธมณฑลประจ าจังหวัดน่าน) วัดพระธาตุแช่แห้งฯ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 6. วันท่ี 5 เมษายน 2564 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าน่านพระเจ้าสุริยพงษ์ผริต เพื่อ
ถวายราชสักการะแสดงความกตัญญูกตเวที พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ท่ี 63 เนื่องในวัน
คล้ายวันถึงแก่พิราลัย 5 เมษายน เป็นปีท่ี 104 
 
                                                                                                                     /7.วันท่ี ๓๑ … 
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  7. วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔             
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ช้ัน ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 มติที่ประชุม รับทราบ พร้อมก าชับทีมบริหารท างานเชิงรุกด้วยขวัญก าลังใจท างานให้ส าเร็จ                 
เห็นความต้ังใจของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเมษ  สายสูง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 3/๒๕๖4                
เมื่อวันศุกร์ ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4  

     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
            รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ 2564 

        เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความก้าวหน้า โครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท า 
รายละเอียดดังนี้  

      ดร.พิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับดูแลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตฯ แจ้งในท่ีประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 1. โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่าง
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดน่าน (ภายใต้การขับเคลื่อนสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น นโยบายTASSHA) ขณะนี้ร่าง
โครงการฯวิจัย เสนองบประมาณส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง เพื่อให้แล้วเสร็จส่งสถาบันฯ
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  ซึ่งในร่างวิจัย มีผลผลิตส าคัญคือ 1. คลังความรู้ด้านพุทธศิลป์ เครื่องเงิน               
ผ้าน่าน และดนตรีพื้นถิ่น 2. หลักสูตรพุทธศิลป์ จ านวน 3 หลังสูตร ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน และช่างปิดทอง 3.ศูนย์
เรียนรู้ช่างพุทธศิลป์ล้านนาตะวันออก ณ วัดแสงดาว  งบประมาณ  850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีแผนงานจัดท าโครงการ ฐานข้อมูลพุทธศิลป์ 
เครื่องเงินและหัตถกรรม การฝึกอบรมช่างฯ และ การจัดต้ัง หอจดหมายเหตุ  

                                                                                                       /งบประมาณ… 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
ไปแล้ว (บาท) 

เหลือ
งบประมาณ 

คงค้าง (บาท) 

เปอร์เซ็นต์
งบประมาณ

คงเหลือ 
1 ชุดโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

1,337,558 138,209 1,199,348 89.67 

2 
 
 

ชุดโครงการวิจัย 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพื้นท่ี
เมืองเก่าน่าน 

1,441,680 240,210 1,201,470 83.39 

3 โครงการวิจัย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : 
กรณีศึกษาพื้นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1,009,176 175,929 833,247 82.56 
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งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พบว่า โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สอดคล้อง
กับ โครงการ ช่างศิลป์ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงน ามาสู่การเช่ือมโยงการต่อยอดงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน จะสนับสนุนงบอุดหนุน ให้ทางวิทยาลัยชุมชนน่านด าเนินการต่อไป ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง  2. งบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน                  
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. โครงการจัดท าหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคล่ือน
เมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)                      
ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   

 ท้ังนี้งานศูนย์ส่งเสริมฯ ยังเป็นพี่เล้ียง ให้แต่ละโครงการ และอ านวยความสะดวกให้ผู้รับผิดชอบในแต่
ละโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อกังวลและห่วงใยการเบิกจ่ายงบประมาณ มีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะดังนี้ 1.การวางแผนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อาทิ การท าหนังสือแจ้งไปยังแหล่ง
ทุน การปรับโครงการ/กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในท างาน 2.การท างานวิจัยเชิงรุก 3.ให้จัดต้ัง
คณะกรรมการงานวิจัย 3.งานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาให้มีหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือชุมชน 4.นายปาณะพงษ์               
เลาหวฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออาสาร่วมกิจกรรมชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 5.สกว.แหล่งทุนให้ด าเนินการ
ตามแผนโครงการด้านงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การขับเคล่ือน
งานวิจัยเป็นไปตามแผนงาน และแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน              
6.การปรับกระบวนการคิดในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จและท่ีถูกต้องตามระเบียบราชการ และ 7.เวทีเสวนา
งานวิ จัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน/สถาบันการศึกษาในเมืองน่าน มอบหมายผู้อ านวยการ                          
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ด าเนินการ   

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา ระบ าปลูกผัก 
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา 
ระบ าปลูกผัก จ านวน 30 ช่ัวโมง โดยมี นางสาวชรัสนันท์ ตาชม เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ  

  วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตร
ฝึกอบรม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 1. ส่ือสร้างสรรค์และการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 2. ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  3. การแปรรูปสมุนไพรชุมชน และ 4. การประดิษฐ์ตุงไชย 
งบประมาณท้ังส้ิน 58,200 บาท  (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 มติที่ป ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ การจัดการเรียนการเรียนรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการขยายระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน  ท้ังนี้ศูนย์วน
ศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1 หลักสูตร รายวิชา หลักสูตรผู้ประกอบการ
ชุมชน 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 
              -ไม่มี- 
 
 
                                                                                                            /ระเบียบวาระท่ี 6 … 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ   

       6.1 ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในท่ีประชุมเรื่อง วาระสืบเนื่องใน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 5/2564 ให้รายงานการวางแผนการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
                 มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายนางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ก ากับดูแล 
       6.2 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จากการปิดปรับปรุงหออัตลักษณ์นครน่าน อาทิ จัดท านิทรรศการรถโมบาย ตามสถานท่ีต่างๆในจังหวัดน่าน              
การผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้  ความเป็นอัตลักษณ์ของน่าน การจัดท าเกียรติเชิดชูบุคคลดีเด่นในด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 
                 มติที่ประชุม รับทราบ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ก าชับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน                   
เน้น ก ารท า ง าน เชิง รุก  ประกอบกับ ผู้อ าน วยการวิทย าลัย ชุมชนน่าน  เน้นหลักก ารท า ง าน  4s             
โดยมอบหมายนายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ด าเนินการ 
                 6.3 ดร.พิมลพรรณ  สกิดรัมย์  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  แจ้ง ท่ีประชุมเรื่อง                     
1. การวางแผนการเปิดหลักสูตรฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2565 เน้นเช่ือมโยงพื้นท่ีและภาคีเครือข่าย                   
2.การย้ายห้องเรียน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. ห้องเรียน โรงเรียนบ้านขอน อ าเภอปัว 
ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 2. ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสถาน อ าเภอนาน้อย ย้ายห้องเรียน
ไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ 3.ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนเชียงกลาง
ประชาพัฒนา ทางวิทยาลัยชุมชนน่านอยากขอความอนุเคราะห์ นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประสานงาน ทางผู้บริหารโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ขอใช้ห้องเรียนท่ีว่าง ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากห้องเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องเก็บไว้ในห้องเรียน 

      มติที่ประชุม รับทราบ นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท่ีจะประสานงานและ 
ด าเนินการต่อไป 

 6.4 ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งในท่ีประชุมเรื่อง การรับฟังข้อเสนอ
โครงการและแนวคิดน่านทีวี เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารเช่ือมโยงเรื่องราวดีๆของชุมชนด้วยการผลิตส่ือ คุณภาพ
เพื่อตอบโจทย์ชุมชนเพื่อร่วมกับโครงการ U๒T ให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 5/๒๕๖4 ก าหนดประชุมวันพฤหัสบดี ท่ี 27 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.3๐ น ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน  
                มติที่ประชุม รับทราบ  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

                                     (ลงช่ือ)  ผู้จดรายงานการประชุม                         
                                                      (นางอารีรัตน์  เนตรวีระ) 
     ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 (ลงช่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสาวชรัสนันท์  ตาชม)  

        เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 


