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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/๒๕๖4 
วันพฤหัสบดี ท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

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

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

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
3. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายสมโภช  ทองสุข กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 6. นายชนน  สนหา   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
      7. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      8. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายณชกมล ค าศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      10. นายสุเมษ  สายสูง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

11. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
12. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
13. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1. เรื่องประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งต้ังกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกาศ            

ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 แทนต าแหน่งท่ีว่าง ดังต่อไปนี้ 1.นายศุภพงษ์ เอี่ยมประณีต กรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชน 2.นายส ารวย ผัดผล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3.นายชนน สนหา 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ท้ังนี้ 1.นายส ารวย ผัดผล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมดวาระใน
ต าแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเมืองจัง จึงไม่ขอเข้าร่วมประชุมฯ 2.นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษียณอายุราชการ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน จึงมอบหมาย นายสมโภช ทองสุข รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน          
เข้าร่วมประชุมแทน 

 2. เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนต าแหน่ง นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน หากด าเนินการเสร็จส้ินแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 3. เรื่อง การประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมก านัน ผู้ใหญ่ อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นท่ีอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  

 4. เรื่อง หนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(4)/188 เรื่อง โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งท่ี 1 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงินท้ังส้ิน  

                                                                                          /5,287,780 บาท … 
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5,287,780 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   
 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. นายสมโภช  ทองสุข กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งในท่ีประชุมว่าให้หารือเรื่อง

ด้านการศึกษาร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพร้อมเป็นทีม
สนับสนุน  

 2. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้มอบหมายนโยบายและหนุนเสริมการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนน่านอย่างเต็มท่ี ส่วนการขับเคล่ือนการท างานภายในนั้นโดยผู้อ านวยการ ทีมบริหาร และบุคคลากร
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 มติ     ท่ีประชุมรับทราบ มอบหมายผู้อ านวยการขับเคล่ือนต่อร่วมกับชมรมก านัน ผู้ใหญ่ อ าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นท่ีอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นต้นแบบ               
การบริการวิชาการ การน าร่องกับผู้น าท้องถิ่นเป็นส่ิงส าคัญ 
         วาระที่ ๑.๒.๑  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 

    สรุปเร่ือง  
วิทยาลัยชุมชนน่าน 

รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
ณ วันที่  30  กันยายน  2564 

รายการ เดือนน้ี รวมต้ังแต่ต้นปี 
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2563           832,423.93  
         1. เงินรายได้แบบไม่มีวัตถุประสงค ์               502,879.78  

         2. เงินรายได้บริจาคแบบมีวัตถุประสงค ์           329,544.15  
รวมยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2563    832,423.93  

บวกรายรับ ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2564     
 1. รายได้แบบไม่มีวัตถุประสงค์     
         1.1 หลักสูตรอนุปริญญา  14,930.00   465,930.00  

              หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น  4,600.00   43,312.00  

              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)  -     -    

         1.2 เงินรับบริจาค/สนับสนุน (แบบไม่มีวัตถุประสงค์)  -     -    

         1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  -     613.25  

         1.4 รายได้อื่น   -     -    

              ค่าบ ารุงสถานที่  -     42,500.00  

              ค่าเย่ียมชมหออัตลักษณ ์  -     2,000.00  

         1.5 รายได้ระหว่างกัน (รายได้จากการจัดสรร)  -     -    
 2. รายได้จากการบริจาค/สนับสนุน (แบบมีวัตถุประสงค์)    830,818.00  

รวมรายรับ  19,530.00   1,385,173.25  
 
                                                                                                     
                                                                                                     /รายจ่าย ระหว่าง… 
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รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2564     

1. รายจ่ายแบบไม่มีวัตถุประสงค์     
         1.1  ค่าตอบแทน  -     -    
         1.2  ค่าใชส้อย  -     85,900.00  
         1.3  ค่าสาธารณูปโภค  -     -    

         1.4  ค่าวัสดุ  -     2,450.00  
         1.5  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  -     -    
         1.6  ค่าใชจ้่ายระหว่างกัน (จัดซื้อ Sim Internet)  -     -    
         1.7 โอนเงินรายได้ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 %  -     12,967.03  

2. รายจ่ายแบบมีวัตถุประสงค์     
         2.1  ค่าตอบแทน  137,820.00   137,820.00  
         2.2  ค่าใชส้อย  60,004.00   423,436.00  
         2.3  ค่าวัสดุ  3,300.00   17,750.00  

         2.4  ค่าครุภัณฑ์  -     -    
         2.5  ค่าใชจ้่ายเพ่ือทุนการศึกษา     
         2.6  ค่าใชจ้่ายอื่น ค่าด าเนินการโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น  -     230,510.00  

รวมรายจ่าย  201,124.00   910,833.03  

รายรับสูงกว่า (ต่ ากว่า) รายจ่าย -181,594.00   474,340.22  
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลอืยกไป -181,594.00   1,306,764.15  

   มติ      ท่ีประชุมรับทราบ ก าชับให้ใช้จ่ายเป็นไปตามแผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ขอช่ืนชม
การบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านท่ีมีการแสวงหาแหล่งงบประมาณนอกจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
เพื่อมาขับเคล่ือนกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

  วาระที่ ๑.๒.2  การใช้เงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนโครงการภูมิทัศน์ชีวิต 
(RECOFTC THailand)  

  สรุปเร่ือง 
   ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ด าเนินงานร่วมกับ 
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าประเทศไทย (RECOFTC Thailand) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นท่ี ปี 2562  จ านวน 41,820.15 บาท (ส่ีหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)    
ปี 2563 จ านวน 130,818 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน ) (คงเหลือเบิกจ่าย 
37,546.15 บาท) (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยส่ีสิบหกบาทสิบห้าสตางค์ ) แก่บุคลากรตามรายช่ือในสัญญา 
จ านวน 3 คน นั้น ท้ังนี้เงินงบประมาณดังกล่าว  อยู่ในหมวดเงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน
โครงการภูมิทัศน์ชีวิต (RECOFTC THailand) ซึ่งทางทีมคณะท างานโครงการฯจะขอใช้เงินสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
 มติ     ท่ีประ ชุมรับทราบ  และมอบผู้อ านวยการวิทยา ลัยชุมชนน่าน  ก ากับติดตาม                    
การด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามข้อตกลงของหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน  รวมถึงรายงานผลการ
ด าเนินงานใหร้ายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
                                                                                                            /วาระที่ 1.2.3 … 
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วาระที่ 1.2.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมนิทรรศการเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน 
  สรุปเร่ือง 
   ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ                            
“จุมสล่าเรือน่าน”EXHIBITOIN 2021 ในระหว่างวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 – 9 พฤศจิกายน 2564           
ณ หอศิลป์ริมน่าน ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ    
“จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 2021 ในโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่าง
ศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 2. เพื่อพัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง มิติ
ด้านหัตถศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีในการท่ีจะเป็นต้นทุนของเมืองน่าน สามารถปกป้อง
รักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการ
อนุรักษ์รักษาจิตวิญญาณ ประเพณี วัฒนธรรมแห่งสายน้ า กลุ่มเป้าหมายจ านวนท้ังส้ิน 150 คน ได้แก่                 
กลุ่มเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้ท่ี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น 
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในท่ีประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไ ด้มอบหมาย
วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 1.เรือแข่ง และ          
2.จักสาน ในการจัดนิทรรศการ “ชุมชน BCG นวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก”
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ในระหว่าง
วันท่ี 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ช่ืนชมวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ีได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานเชิงนวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ท่ีดี ไปสู่สาธารณะชน ให้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานให้แหล่งทุนท่ีได้การสนับสนุน
งบประมาณ 

 2. ให้จัดท ากองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 3. เรื่องการจัดนิทรรศการ/การน าชุดความรู้ไปเผยแพร่ อาศัยบุคคลท่ีมีความรู้ในการน าเสนอ 

 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ และมอบส านักวิชาการและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วิทยาลัยชุมชน
น่านด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม ได้แก่ 1. พัฒนาต าบลตัวอย่าง  2. ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 3.กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ และ 4.ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานให้แหล่งทุนท่ี
ได้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมอบให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อไป 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองที่ผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 สรุปเร่ือง 
    นายสุเมษ  สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน/กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน                 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 กิจกรรมโครงการจัดท าหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม “งานหัตถกรรม
พื้นถิ่นน่าน” เพื่อขับเคล่ือนเมืองน่าน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กิจกรรมเผยแพร่
หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ในรูปแบบ “จักสาน โหล่งวัฒนธรรม” ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ต าบลในเวียง               
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

       2. วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา 5 ส (สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-
สร้างนิสัย)  
 
                                                                                                                                                        /- ประกอบพิธี… 

 



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๕ 
 

 - ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔              
ณ ห้องโถงช้ัน ๑ อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน  
 3. วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ประธาน ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และภาคีฯกัลยาณมิตร พิชิต โควิด น่าน ได้มอบน้ าด่ืม แกโ่รงพยาบาลเวียงสา 
เพื่อน าไปใช้และแจกจ่ายแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือ โควิด 19 ณ จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเวียงสา 
จังหวัดน่าน 
 4. วันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๔ น่าน กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย  ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 5. วันท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพิ้นถิ่นน่าน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตให้บริการของหออัตลักษณ์นครน่าน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ตลอดปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  และด าเนินการจัดเวที
เสาวนาจากชุดองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน เรื่อง วิถีน่าน อัตลักษณ์นครน่าน ผู้ร่วมเวทีเสวนา นายแพทย์คณิต               
ตันติสิริวิทย์ นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ และแขกผู้มีเกียรติ 

 6. วัน ท่ี 21 กันยายน 2564 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ ง ท่ี ๔/๒๕๖๔             
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ช้ัน ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

 7. วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน  

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การออกแบบส่ือและข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนน่าน  ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ ส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจการวิทยาลัยชุมชนไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อเนื่อง 
 2. ติดตามเรื่องเสนอจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา นักผลิตส่ือในชุมชน  
 3. ให้จัดท าการถอดบทเรียนโครงการ/หลักสูตร ท่ีด าเนินการแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ  เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการพิจารณาโครงการ/หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 4. ติดตามกลุ่มหมายท่ีมีความสนใจหลักสูตรฝึกอบรม พื้นท่ีอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 5. ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์  
    มติ    ท่ีประชุมรับทราบ และ1.มอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบใน
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกครั้ง 2.มอบส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะของท่ีประชุม  ได้แก่ 1.ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนน่าน 2.หลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา นักผลิต
ส่ือในชุมชน 3.ถอดบทเรียนโครงการ/หลักสูตร ท่ีด าเนินการแล้วไม่ประสบผลส า เร็จเพื่อประกอบการ
พิจารณา/พัฒนาโครงการในปีต่อไป  4.ติดตามกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจหลักสูตรฝึกอบรม พื้นท่ีอ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน และ 5.การขับเคล่ือนการด าเนินงาน    คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ให้รายงานสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 8/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน ๒๕๖4  
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  8/๒๕๖4 
 
                                                                                                       /ที่ประชุม… 



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๖ 
 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. มอบผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน ศึกษารายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านทุกครั้ง โดยด าเนินการตามมติการประชุมฯ และรายงานในวาระสืบเนื่องในการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านครั้งต่อไป  
 2. มอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับติดตามการด าเนินการตามมติการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน และรายงานในวาระสืบเนื่องในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านครั้งต่อไป 

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 8/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี  
17 กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้อ านวยการส านัก/            
ศูนย์ฯ ด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
          วาระที่ 3 แผนการพัฒนาโครงการ/ทบทวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามติการประชุมฯ งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ส านักงานผู้อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้จัดรายงานแผนการพัฒนาโครงการ/ทบทวน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 1.ความเช่ือมโยงการจัดท าข้อเสนอโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2565 และ 2.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในลักษณะโครงการ ) จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมแล้ว 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนฯท่ีจะน าเข้าวาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ให้คณะกรรมการรับทราบ ล่วงหน้าประมาณ 3-7 วัน เพื่อคณะกรรมการจะได้ศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วนและได้
ให้ข้อคิดเห็นในวันประชุมฯ 

 2. ทบทวนตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าอันดับ 1 ของภาคเหนือภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565” 
 3. เสนอ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้                  

การเขียนโครงการให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 4. เสนอ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายธรรม 
“การบริหารและการท างานให้ส าเร็จด้วยหลักธรรมมะ” 
 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ และมอบงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิทยาลัยชุมชน
น่าน ด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม โดยมี พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา  ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงการและประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 2 -3 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
                 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานสภาวิทยาลยัชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 สรุปเร่ือง 
  งานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดประชุม จ านวน 15 ครั้ง โดยมีเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุม จ านวน  210 เรื่อง  โดยมีเรื่องพิจารณา 46 เรื่อง ปัจจุบันมีกรรมการสภาท้ังหมด 8 คน      

                                                                                                 /ข้อมูล ณ วันที่... 




