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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 11/๒๕๖4 

วันจันทร์ ท่ี 27 เดือน ธันวาคม 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. พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
3. นายสมโภช  ทองสุข กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายศุภพงษ์  เอี่ยมปราณีต กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 6. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      7. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      8. นางฑิฆัมพร กองสอน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      9. นายณชกมล ค าศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      10. นายนิคม  มะยาระ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
                 1. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                 2. นายยุทธภูมิ สุประการ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
  3. นางผุสดี  สายวงศ์   ครู คศ.2 หัวหน้าโครงการ U2T ต.วรนคร 
  4. นางสาวรัชนี  ค าลือ   นักวิชาการศึกษา หัวหน้าโครงการ U2T ต.น้ าปั้ว 
ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (ติดภารกิจเร่งด่วน) 
2. นายชนน  สนหา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า (ติดภารกิจเร่งด่วน) 

เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

          แนะน ารั กษาราชการแทน ผู้อ าน วยการวิทยา ลัย ชุมชนน่ าน  นาย  นิ คม  มะยาระ                             
อดีตรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุม ชนน่าน                
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน   
   นาย นิคม มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอขอบคุณกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการอนุวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านท้ังสอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
น่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

 มติ     ท่ีประชุมรับทราบ  

 

                                                                                                        /วาระที่ ๑.๒… 
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    วาระที่ 1.2.1 ค าสั่งแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
  สรุปเร่ือง  
     1. ค าส่ังสภาสถาบันวิทยาลันชุมชน ท่ี 8/2564 เรื่อง แต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันท่ี 29  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 แต่งต้ังให้นาย นิคม มะยาระ คุณวุฒิ ศษ.บ (บริหาร
การศึกษา) เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน  2. ค าส่ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี 60/2564 เรื่อง แต่งต้ังรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 แต่งต้ังนางสาวชรัสนันท์  ตาชม วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วท.ม. ต าแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  และ 
3. ค าส่ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี 61/2564 เรื่อง แต่งต้ังรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันท่ี 1 
ธันวาคม 2564 แต่งต้ังนางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ คุณวุฒิ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) วท.ม. (การใช้ท่ีดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) วท.ด. (การใช้ท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ) 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน                                 

       มติ      ท่ีประชุมรับทราบ  
 วาระที่ 1.2.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน               
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
      สรุปเร่ือง 

  
 

                                                                                                   /รายจ่าย… 

         วาระที่ ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รายการ เดือนน้ี รวมตั้งแต่ต้นปี

ยอดคงเหลือยกมา จากปงีบประมาณ 2564 1,361,764.15                    

         1. เงินรายได้แบบไม่มีวตัถปุระสงค์            955,918.00 

         2. เงินรายได้บริจาคแบบมีวตัถปุระสงค์        405,846.15 

รวมยอดคงเหลือยกมา จากปงีบประมาณ 2564 1,361,764.15 

บวกรายรบั ระหวา่งปงีบประมาณปจัจุบนั 2565

 1. รายได้แบบไม่มีวตัถุประสงค์

         1.1 หลักสูตรอนุปริญญา 1,860.00 1,860.00 

              หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะส้ัน - - 

              หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช./ปวส.) - - 

         1.2 เงินรับบริจาค/สนับสนุน (แบบไม่มีวตัถปุระสงค์) - - 

         1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 67.13 

         1.4 รายได้อืน่ - - 

              ค่าบ ารุงสถานท่ี 4,000.00 58,000.00 

              ค่าเยี่ยมชมหออตัลักษณ์ - - 

         1.5 รายได้ระหวา่งกนั (รายได้จากการจัดสรร) - - 

 2. รายได้จากการบรจิาค/สนับสนุน (แบบมีวตัถุประสงค์) - - 

รวมรายรบั 5,860.00 59,927.13 

วทิยาลัยชุมชนน่าน

รายงานการรบั - จ่ายเงินรายได้ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

ณ วนัที ่ 30  พฤศจิกายน  2564
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  มติ      ท่ีประชุมรับทราบ เน้นย้ ามอบหมายผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับติดตาม  
1. การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 2. การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส ไม่มาเร่งด าเนินการและเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายจ านวนมากท่ีขยายขอบเขตเวลา
ไว้ กรณี กิจกรรมโครงการ U2T และงานวิจัยปี 2564 เป็นต้น 

  วาระที่ 1.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  สรุปเร่ือง 

      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิ จัย และนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ชุดโครงการ ดังนี้ 

                                                                                         /3. โครงการ… 

โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ใช้งบประมาณ 
ไปแล้ว (บาท) 

 

เหลือ 
งบประมาณ 

คงค้าง (บาท) 
 

เปอร์เซ็นต์ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. ชุดโครงการวิจัย การเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชน
เพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
(หัวหน้าชุด อ.ผุสดี สายวงศ์)   

1,337,558 1,172,411 165,147 37.00 

2.ชุดโครงการวิจัย การพัฒนศักยภาพ
การท่องเท่ียวผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน 
(หัวหน้าชุด อ.กิตติกรณ์ สมยศ) 

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

รายจ่าย ระหวา่งปงีบประมาณปจัจุบนั 2564

1. รายจ่ายแบบไม่มีวตัถุประสงค์

         1.1  ค่าตอบแทน - - 

         1.2  ค่าใชส้อย - - 

         1.3  ค่าสาธารณูปโภค - - 

         1.4  ค่าวสัดุ - - 

         1.5  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง - - 

         1.6  ค่าใชจ้่ายระหวา่งกนั (จัดซ้ือ Sim Internet) - - 

         1.7 โอนเงินรายได้ใหส้ถาบนัวทิยาลัยชมุชน 3 % 16,630.66 16,630.66 

2. รายจ่ายแบบมีวตัถุประสงค์

         2.1  ค่าตอบแทน - 296.00 

         2.2  ค่าใชส้อย 42,382.13 98,982.13 

         2.3  ค่าวสัดุ - 7,645.00 

         2.4  ค่าครุภณัฑ์ - - 

         2.5  ค่าใชจ้่ายเพือ่ทุนการศึกษา - - 

         2.6  ค่าใชจ้่ายอืน่ ค่าด าเนินการโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าใหภ้เูขาหวัโล้น - - 

รวมรายจ่าย 59,012.79 123,553.79 

รายรับสูงกวา่ (ต่ ากวา่) รายจ่าย 53,152.79- 63,626.66- 

เงินรายได้ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชนคงหลือยกไป 53,152.79- 1,298,137.49 
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 โครงการท่ียังด าเนินการไม่เสร็จส้ิน คาดว่าจะด าเนินการถึงประมาณเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ มอบให้ส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามกระตุ้นให้ด าเนินการตามแผนงานและกรอบระยะเวลา รวมถึงน าเป้าหมาย
การพัฒนาหลักสูตร BCG การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย CBMC และเหมาะกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ท่ี 3 มหาวิทยาลัยการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ตามกฎกระทรวง 

       วาระที่ 1.2.4 รายงานการปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 สรุปเร่ือง 
 ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน           

ศูนย์น่านศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่าง วันท่ี 24 – 30 ธันวาคม 
2564 จะได้มีการด าเนินกิจกรรมท่ี 1 ของแต่ละโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเล้ียง
ผ้ึงโพรงป่า โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาฯ และ ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 โครงการส ารวจและวิเคราะห์
จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  ได้ด าเนินการทดลองเรียนหลักสูตรพุทธ
ศิลปกรรมท้องถิ่นน่าน ส่วนโครงการวิจัยการยกระดับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
อยู่ในระหว่างการรอโอนงบประมาณ โครงการพื้นฟูภูมิปัญญาการปั่นฝ้ายด้วยมือ และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการ ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโครงการ     ส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นท่ี
จังหวัดน่าน ในสัปดาห์ท่ี 1    ได้ด าเนินการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานพุทธศิลปะ และการวาดลายพุทธ
ศิลป์เบื้องต้น จ านวนผู้เรียน   31 คน/รูป ดังนี้ 1.หลักสูตรช่างปูนสด 10 คน/รูป 2.หลักสูตรช่างไม้ 17 คน/
รูป และ 3.หลักสูตรลงรัก ปิดทอง 4 คน/รูป  และรายละเอียดอื่นตามไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของแต่ละโครงการ/งานวิจัย อาทิจัดแสดงผลงานจาก 
งานโครงการอัตลักษณ์เรือแข่ง ตามแผนงานของหออัตลักษณ์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. พัฒนางานโครงการ/งานวิจัยต่อยอดจากชุดงานโครงการ/งานวิจัย ท่ีได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
 มติ    ท่ีประชุมรับทราบส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม                 
โดยให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ หากด าเนินการเสร็จส้ินแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม 

  วาระที่ 1.2.5 ผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นผลผลิตจากงานหรือโครงการของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 สรุปเร่ือง 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนน่านส่งผลิตภัณฑ์เด่นท่ีเป็นผลผลิตจากงาน
หรือโครงการของวิทยาลัยน่านท่ีได้ด าเนินการร่วมกับชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณายกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาด sme   
   ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นท่ีเรียบร้อย ผลิตภัณฑ์ท่ีวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดส่งได้แก่ 1. ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ    
                                                                                                       /2. กรอบรูป… 

3.โครงการวิ จัยการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนชาติพันธุ์  จังหวัดน่ าน : 
กรณีศึกษาพื้นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
(ผู้รับผิดชอบ อ.ชรัสนันท์ ตาชม) 

1,009,176 
 

1,009,176 0 0 
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                2. กรอบรูปเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน และ3 น้ าผ้ึงโพรงป่า  
 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย

ชุมชนน่าน ไว้ท่ีหออัตลักษณ์นครน่าน และมอบหมายให้นางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา ประสานหัวหน้าโครงการผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติในการ
ออกแบบเส้ือของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นการสนับสนุนผลงานเด่นและร่วมเผยแพร่ผลงาน
ของวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกันภาคภูมิใจ 
 มติ    ท่ีประชุมรับทราบส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม                 
โดยให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบหากด าเนินการเสร็จส้ินแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม 
      วาระที่ 1.2.6 รายงานการด าเนินงานโครงการ U2T วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี พ.ศ.2564 
 สรุปเร่ือง 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ  ในพื้นท่ีเป้าหมายต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ  ต าบลวรนคร อ าเภอปัว  ต าบลน้ าปั้ว 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงรายงานการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้  
 1. นางสาวรัชนี  ค าลือ หัวหน้าโครงการ U2T ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา ได้น าเสนอข้อมูล 
การด าเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 

2. นางสาวผุสดี  สายวงศ์ หัวหน้าโครงการ U2T ต าบลวรนคร อ าเภอปัว  ได้น าเสนอข้อมูล 
การด าเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 
 3. นายยุทธภูมิ  สุประการ ประธานบริหารโครงการ U2t ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
การด าเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เน้นการพัฒนาพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 มติ    ท่ีประชุมรับทราบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ช่ืนชมการท างานและคณะท างาน
ของโครงการ u2T น้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา และ พื้นท่ีต าบลวรนคร อ าเภอปัว ซึ่งเห็นการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมและเห็นผลงานท่ีชัดเจน 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองที่ผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 สรุปเร่ือง 
  นายนิคม  มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบให้ทีมบริหารได้
รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีการท างานของตนเองขณะมาปฏิบัติหน้าท่ีในวิทยาลัยชุมชนน่านต้ังแต่วันท่ี 1 
ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ดังนี้  
 1. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับส านักงานผู้อ านวยการ 
รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 1. จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านทุกเดือนจะน ามติสภาวิทยาลัยชุมชน
เช่ือมโยงนโยบายและข้อเสนอแนะผู้บริหารให้รับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 2.มีการก ากับติดตาม
ตามมติของสภาโดยท่านประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อขับเคล่ือนกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นปกติ น า
ข้อคิดการด าเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาให้แ ต่ละ ส่วนงานเพื่อด า เนินการปรับและพัฒนาต่อไป และ                   
4.การด าเนินงานมีความละเอียด รอบคอบ ยืดหยุ่น มอบให้แต่ละส่วนงาน ปฏิบัติตามบทบาท อ านาจและ
หน้าท่ีรับผิดชอบให้ไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารท่ีดีมีความชัดเจน จึงเป็นโอกาสดีท่ีท่าน
ผู้อ านวยการได้ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารให้กับทีมบริหารได้ข้อคิด 
 2. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก ากับส านักวิชาการและศูนย์
เรียนรู้ฯ รายงานในท่ีประชุม ดังนี้   1. การเรียนรู้เรื่องวินัย เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีการท างานของราชการ    
2. การก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 3. เน้นย้ าเรื่องงานวิชาการ คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา หารือ           
การท างานร่วมกับทีมบริหารฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และ 4.เน้นย้ าเรื่องความสะอาดภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน  

                                                                                                   /3. นายยุทธภูมิ… 
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 3. นายยุทธภูมิ สุประการ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  รายงานในท่ีประชุม                
ดังนี้  1. การขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน  และ 2.การส่ังการ                    
การมอบหมายงานมีความชัดเจน  

    มติ    ท่ีประชุมรับทราบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนขอบคุณท่านนิคม มะยาระ ท่ีได้ช่วย
ขับเคล่ือนการด าเนินของวิทยาลัยชุมชนน่าน  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

       สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 10/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน      
๒๕๖4  ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี  10/๒๕๖4  

 มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 10/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี  
30 พฤศจิกายน ๒๕๖4  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
       วาระที่ 3.1 ติดตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 9/2564 
  สรุปเร่ือง  
         สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติการประชุมฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รายงานการด าเนินงานตามมติการประชุมสภาฯ              
เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ  

 1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
  1. วาระท่ี 1.1 อยู่ระหว่างประสานงาน เนื่องจากช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงเลือกต้ังท้องถิ่น               
จึงไม่สามารถด าเนินการได้  จะเร่งด าเนินการประสานภายในช่วงเดือนมกราคม 2565 
  2. วาระท่ี 1.2.3   
  ข้อ 1 การพัฒนาต าบลตัวอย่าง : ท่ีผ่านมาทางวิทยาลัยชุมชนน่านได้ด าเนินงานโครงการ 1  
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาเชิงพื้นท่ี Area Based โดย Unit of 
development ใช้ ต าบลเป็นฐานอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถใช้ผลการด าเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็น ต าบล
ตัวอย่างของวิทยาลัยชุมชนน่านได้ โดยเสนอให้ท้ัง 3 ต าบลถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์ เพื่อต่อยอดงานในระยะ
ถัดไป หรือน าขยายผลสู่ต าบลตัวอย่างท่ีอื่นๆ ต่อไป  
  ข้อ 2 ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน : ภายใต้โครงการพุทธศิลป์ฯ งบสนับสนุนจาก สป.อว.  
มีการด าเนินงานแผนงานท่ี 3 การจัดต้ัง ศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน ดังนั้นเสนอให้ใช้การด าเนินงานของ
โครงการดังกล่าว เป็นรูปธรรมการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงการท างานกับ
ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศิลปกรรม  

  ข้อ 3 กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ : ขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภา 
วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อน านโยบายสู่การจัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  ข้อ 4 การรายงานความก้าวหน้าแหล่งทุนวิ จัย งานวิจัย ปี  พ.ศ. 2563 - 2565                   
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563  

 1. ชุดโครงการวิจัย การจัดการท่องเท่ียววิถีชุมชนไทล้ือ บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน   
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมเป็นเงินสนับสนุนท้ังส้ิน 497,500 บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

                                                                                                      /ประกอบด้วย... 
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ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้  1.1 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ 
อ .ปั ว  จ .น่ าน  งบประมาณสนั บสนุน  190,500 บาท  (หนึ่ ง แสน เก้ าหมื่ น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ วน )                      
1.2 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของชาวไทล้ือ อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณสนับสนุน 138,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อย            
บาทถ้วน) และ 1.3 โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนไทล้ือ อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ
สนับสนุน 168,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  2. โครงการวิจัย การจัดการความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ : ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มซะป๊ะ
สมุนไพรในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณสนับสนุน 
74,000 บาท (เจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2564 

     1. โครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่น
น่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเมือ เก่าน่าน (อพท) งบประมาณสนับสนุน 
500,000 บาท  
 2. โครงการจัดท าหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคล่ือนเมืองน่านสู่การ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO การสนับสนุนงบประมาณ จาก ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเมือเก่าน่าน 
(อพท) งบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 - ชุดโครงการท่ี 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก  
ววน. หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)งบประมาณ 
สนับสนุน 1,337,558 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 

 - ชุดโครงการท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย 4 
โครงการย่อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณสนับสนุน 1,441,680 บาท  (หนึ่งล้านส่ีแสนส่ีหมื่น                     
หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 3. โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ 
จังหวัดน่าน: กรณีศึกษาพื้นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานใน
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประม าณสนับสนุน 
1,009,176 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2565 

 1. การยกระดับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน แหล่งทุน สกสว. 
งบประมาณสนับสนุน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 2. มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบปัญหา           
โควิดพื้นท่ี ต.เมืองจัง อ.เมืองน่าน จ.น่าน แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) งบประมาณสนับสนุน 2,671,468 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อย
หกสิบแปดบาทถ้วน) 

    3.  โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นท่ี จังหวัดน่าน 
สนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ผ่านสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน งบประมาณสนับสนุน 936,930 บาท 
(เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

   4. การถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ ต.ไม้ขอน อ.สวรรคโลก  
จ.สุโขทัย สนับสนุนโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

                                                                                                    /และเสนอข้อมูล… 
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และเสนอข้อมูลโมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน “BCG” ตามไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุมฯ และได้ให้ความรู้
ในท่ีประชุมบุคลากรประจ าเดือนท่ีผ่านมา 

   2. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานในท่ีประชุม ดังนี้  
               1. วาระท่ี 1.3  
   ข้อ 1 การขับเคล่ือนงานประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวชรัสนันท์  ตาชม ได้รับมอบหมาย
จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เร่งปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้ก ากับติดตามและพัฒนางานร่วมกับทีม
ประชาสัมพันธ์ อาทิ การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน  และด าเนินการการประชาสัมพันธ์ข่าว
กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนน่านบนส่ือออนไลน์ทุกช่องทาง โดยได้ร่วมประชุมกับคณะท างานประชาสัมพันธ์ท่ี
แต่งต้ังโดยสถาบัน คือ นายภัทรภูมิ สารคุณ เจ้าหน้าท่ี และได้จัดท ารายงานเสนอแนวทางการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรในการลาคลอด 
   ข้อ 5 การขับเคล่ือนการด าเนินงาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ งานแผนด าเนินการ           
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ปีงบประมาณ 2565  
   2. วาระท่ี 2 งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งมติการประชุมสภาฯ ในการประชุม
บุคลากรประจ าเดือน และบันทึกเวียน แจ้งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์/ส านัก ส่งไฟล์ ผ่านไลน์กลุ่มพี่น้อง 
วชช.น่านเจ้า เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องในวาระ การประชุมสภาฯ เข้าร่วมประชุม/ตามท่ีสภาได้เรียนเชิญ                       
และน ารายงานการประชุมสภาฯเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนน่าน  

  3. วาระท่ี 3 งานแผนนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดท าร่าง ประกาศวิทยาลัย 
ชุมชนน่าน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณา และ แจ้งในท่ีประชุม 
เรื่อง ปฏิทินงานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด             
ดังไฟล์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม 

4. วาระท่ี 4  งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและ
เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป 
  ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
     1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้รายงานในรูปแบบตาราง อาทิ จ านวน งบประมาณ 
(บาท)  ใช้งบประมาณไปแล้ว (บาท)  เหลืองบประมาณคงค้าง (บาท) เปอร์เซ็นต์งบประมาณคงเหลือ 

2. การพิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรฝึกอบรม ให้ตอบโจทย์งาน  
โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน “BCG” 
  3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้ตอบโจทย์ชุมชน  
  4. การด าเนินงานวิจัยพัฒนาต่อยอด ให้ตอบโจทย์งาน โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน “BCG” 
  5. การเขียนแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ตอบโจทย์ โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน “BCG” 
  6.  ให้มีการด าเนินงาน CBMC ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
    7.  ให้ทีมบริหาร ทบทวน การใช้งบประมาณการโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565              
ใหม้ีความยั่งยืน 
             มติ    ท่ีประชุมรับทราบส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของท่ีประชุม                 
มอบหมายผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน “BCG”  และ
มอบหมาย นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การพัฒนางานวิชาการ 
หลักสูตร ตอบโจทย์ ชุมชน และ โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน “BCG”  ให้โดยให้รายงาน                   
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ หากด าเนินการเสร็จส้ินแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม 

                                                                                                       /3. 2 ติดตาม… 
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        3. 2 ติดตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 10/2564 
สรุปเร่ือง 

  สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติการประชุมฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รายงานการด าเนินงานตามมติการประชุม
สภาฯ เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ ท้ังนี้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ได้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ทราบ ในวาระ ดังนี้  
   1. วาระท่ี 1.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชนและ
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  2. วาระท่ี 1.2.4  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองห้า
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
  ท้ังนี้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ท่ีประชุมและมติการประชุม ให้ดูรายละเอียดในการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ง ท่ี 10/2564  
  มติ    ท่ีประชุมรับทราบส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
         วาระ 4.1 พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของนกัศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา           
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564       

 สรุปเร่ือง 
  วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 ส าหรับนักศึกษา รหัส 62,63 และ 64 จ านวน 6 สาขาวิชา 16 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 96 รายวิชา นั้น 

 วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา ส าหรับนักศึกษา รหัส 62,63 และ 64 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 สาขาวิชา 
16 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 96 รายวิชา และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23ธันวาคม ๒๕๖4 
  การพิจารณา 

 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผลการเรียนของนัก ศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา               
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 สาขาวิชา 16 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 96 รายวิชา 

 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา           
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 วาระ 4.2 พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
น่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 สรุปเร่ือง 
    วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและ
อนุปริญญาบัตร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 
สาขาวิชา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร์ และ              
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมท้ังส้ิน 96 คน และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก 
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๖4 

                               

 

                                                                                                      /การพิจารณา… 
    



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 11/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๑๐ 
 

   การพิจารณา 
     ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตร 

หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 รวมท้ังส้ิน 96 คน 
 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  เพื่อขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตร หลักสูตร

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 รวมท้ังส้ิน 96 คน         
 วาระ 4.3 พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา    
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 สรุปเร่ือง 
    วิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา               
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักศึกษารหัส 63 และ รหัส 64 ต้ังแต่วันท่ี 11  ธันวาคม 
2564 ไปจนถึงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2565 มีท้ังหมด 14 ห้องเรียน  แยกเป็นสาขา ดังต่อไปนี้ 
   1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน 1  ห้องเรียน 
   2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน 2  ห้องเรียน 
   3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  จ านวน 2  ห้องเรียน 
   4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 5  ห้องเรียน 
   5. สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 2  ห้องเรียน 
   6. สาขาวิชาการท่องเท่ียว   จ านวน 2  ห้องเรียน  

 วิทยาลัยชุมชนน่าน  เสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก 
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๖4       

 การพิจารณา 
      ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา             

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา             

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
 วาระ 4.4 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ
ปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08) 

 สรุปเร่ือง  
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2562 (สมอ.08) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม นายณัฐนันท์  ธนะสาร             
ลาศึกษาต่อ และต้องดูแลกิจการของตนเอง จึงได้เปล่ียนเป็น นางขนิษฐา  ชวนานนท์ และได้ผ่านการพิจารณา
กล่ันกรองจาก คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม ๒๕๖4       

     วิทยาลัยชุมชนน่าน  เสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08) 

     การพิจารณา 
     ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08) 
 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08) 

                                                                                             /วาระ 4.5 พิจารณา … 



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 11/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๑๑ 
 

 
 วาระ 4.5 พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน  เสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ท้ังหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 365 คน งบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 290,100 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก 
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๖4      
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท้ังหมด 
16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน  
 มติ    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท้ังหมด                   
16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน 
 วาระ 4.6 พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน  เสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปี
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2565 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 1.การแปรรูปสมุนไพรชุมชน 2 ห้องเรียน จ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 70 คน 2.การท าลูกประคบสมุนไพร 1 ห้องเรียน จ านวน ผู้เรียน 30 คน 3. การนวดไทย           
1 ห้องเรียน จ านวนผู้เรียน 25 คน รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) และได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม
ครั้งท่ี 11/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๖4      
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท้ังหมด 
จ านวน 3 รายวิชา ผู้เรียน 125 คน รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) 
 มติ    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท้ังหมด จ านวน 
3 รายวิชา ผู้เรียน 125 คน รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 วาระ 4.7 พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี พ.ศ.2565 
 สรุปเร่ือง  
      วิทยาลัยชุมชนน่าน  เสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อให้การประชุมสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี               
พ.ศ.2565 
 มติ    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี พ.ศ.2565 
เพื่อประสานส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมระเบียบวาระและผู้เข้าร่วมประชุมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการจัด
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ท้ังนี้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 

                -ไม่มี- 

 

                                                                                                    /ระเบียบวาระ ... 




