
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ พิเศษ 3/๒๕๖4 
วันพฤหัสบดี ท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. – 12.00 น. 

ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE 
กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ผู้ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

      3. นายปรีชา  สุขรอด   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

4. นางฑิฆัมพร กองสอน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      5. นายณชกมล ค าศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      6. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      7. นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      8. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายสุเมษ  สายสูง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
10. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
11. นางอารีรัตน์  เนตรวีระ   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 12. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิยะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

เร่ิมประชุม ต้ังแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา 09.30 น. 
               ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน อนุญาตให้เปิดประชุมวิสามัญ  ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 10 คน ได้รับวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่วมกัน            

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
       -ไม่มี- 

    วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน               
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564     
  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การรับ-จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน               
วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564  ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันส่ีร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบ                
สามสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจ านวนเงิน 1,320บาท (หนึ่งพันสาม
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมต้ังแต่ต้นปี 933,093.69 (เก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)           
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
                                                                                                     /วาระที่ ๑.๒.2... 

                  วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองที่เลขานุการแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๒ 
 

วาระที่ ๑.๒.2  รายงานจ านวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564  
    เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง  จ านวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 
๒๕๖4 โดยเริ่มประกาศต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  มียอดผู้สมัคร
ท้ังหมด จ านวน 149 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  วาระที่ 1.2.3 สรุปผลการประชุมหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (กรณีพิเศษ) 
  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การประชุมหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัคร 
จ านวน 1 คน จากการประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับผู้สนใจเรียนต่อ ยังพบปัญหา อาทิ วุฒิการศึกษาไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์รับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ไม่สามารถเดินทางมาเรียนห้องเรียน ณ วิทยาลัยชุมชน
น่านได้ ด้วยสถานการณ์และเหตุข้างต้น สาขาวิชาการท่องเท่ียวจึงเสนอแนวทางการในการจัดการเรียนการ
สอนดังนี้ 1.ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยืดหยุ่น แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และ 2.จากแนวทางการปรับเปล่ียนวิธีการสอนดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนผู้สนใจเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดแนะน าช่องทางการหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทางสาขาวิชายินดีจะเข้าไปหารือและจัดการ
เรียนการสอนตามกลุ่มผู้เรียนท่ีสนใจต่อไป  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ 1.2.4 การศึกษา เร่ืองความรู้และความตระหนักของประชาชนจังหวัดน่าน ต่อ
สถานการณ์การระบาดรอบที่ 3 ของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน 
   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องความรู้และความตระหนักของ
ประชาชนจังหวัดน่าน ต่อสถานการณ์การระบาดรอบท่ี 3 ของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
ด าเนินการระหว่างวันท่ี 28 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
260 คน พฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 4 
อันดับ ดังนี้ 1.การใช้บริการตู้กด เครื่องหยอดเหรียญต่างๆ หรือ ATM 2.การรับประมานอาหารร่วมกันต้ังแต่ 
3 คนขึ้นไป 3.การไปร่วมงานศพ/งานบวช หรืองานบุญอื่นๆของชุมชน และ 4.การเดินทางบนรถต้ังแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า      

 วาระที่ 1.2.5 การศึกษา เร่ืองการรับรู้และการตัดสินใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนใน
พื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ   
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องการรับรู้และการตัดสินใจเรื่อง
วัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ในความ
รับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 3 ต าบล ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ หากเสร็จส้ินแล้วจะแจ้ง
รายงานฯ ให้ทราบอีกครั้ง    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
                                                                                                    /วาระท่ี 1.2.6 … 
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 วาระที่  1.2.6 รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรหออัตลักษณ์นครน่าน
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวร 
หออัตลักษณ์นครน่าน ขณะนี้วิทยาลัยชุมชนน่านได้ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อสถาบัน และ ผู้ยื่นอุทธรณ์    
ผู้มีสิทธิเสนอ ให้ทราบ พร้อมท้ังด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่  ได้ผู้รับจ้างเป็น บริษัท คีรี ครีเอช่ัน  
จ ากัด  เริ่มด าเนินการ ตามสัญญา  1 พ.ค. 2564   ตามกรอบ  TOR ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง 
โดยแบ่งออกเป็นงวด จ านวน 4  งวด นับแต่วันท่ีวิทยาลัยชุมชนน่านได้ตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้างโดยถูกต้อง
ครบถ้วน  ในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานในงวดงานท่ี 1 ซึ่ง เป็นเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบร่าง
รูปแบบการจัดนิทรรศการ เนื้อหานิทรรศการและแผนการด าเนินงานการจัดนิทรรศการท้ังหมด ภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันท่ี ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับผลงานแล้ว 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ 1.2.7 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัวแข่งเรือเมืองน่าน   
             เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัว
แข่งเรือเมืองน่าน  ตามท่ี หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานพื้นท่ี
พิเศษ 6 โครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 
ประเด็นศึกษา หัวเรือและหางเรือ พญานาค งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
แผนงานงบสนับสนุนงบประจ าปี  พ.ศ.2563 (พบเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณจากส านักงานพื้นท่ีพิเศษ 6 มี
ความล้าช้า โดยเหตุถูกโจรกรรมข้อมูลทางดิจิทัล อิเล็คทรอนิค)  จึงมีการขออนุญาตปรับแผนการด าเนินงาน 
ขยายเวลาการด าเนินงานไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยด าเนินการผ่านกระบวนการเงินรายได้วิทยาลัย
แบบมีวัตถุประสงค์ และด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 1.2.8 ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์ 
 เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง  ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์ (ร่าง) 
ขอบเขตการด าเนินงาน โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด
น่าน ตามโครงการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณโครงการ 895,800บาท (แปดแสนเก้าหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หน่วยรับผิดชอบโครงการ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๑.3 เร่ืองที่ผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    นายสุเมษ  สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน/กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน                 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

 1.วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ประธานในท่ีประชุมและเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีวาระการ  

        2.วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ น่าน                  
ได้บริจาคส่ิงของข้าวสารและน้ าด่ืมให้กับ ผบ.มทบ.38 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-19 
ระบาด ณ มทบ.38 ค่ายสุริยพงษ์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นท่ีต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้ารับมอบของอุปโภค บริโภคจากส านักงานด้านความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนา
ชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด-19 ในฐานะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                         

                                                                                           /เวลา ๑๑.๐๐ น....                                    



รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หน้า ๔ 
 

 เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ลงพื้นท่ี ต าบลกองควาย ร่วมแจกอาหารน้ าด่ืมและเจลแอลกอฮอล์ 
หน้ากากอนามัย ของใช้ท่ีจ าเป็นแก่ชุมชนในพื้นท่ี 

        3.วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมศูนย์บริหารและการประสานการปฏิบัติตาม
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-19 เพื่อ
ด าเนินการรองรับกิจกรรมตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ ห้องประชุมสิริ
เบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   4.วันศุกร์ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งท่ี 4/๒๕๖4                
เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
            รายงานการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
        เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ท้ังนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน/ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมนน่าน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แบบมีส่วนร่วม  ขณะนี้ชะลอการจัด
กิจกรรมเนื่องจาก อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ภายในเดือน มิถุนายน 2564 ท้ังนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดน่านและสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป       

 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษประจ าภาคการศึกษาที่ 2/256๓ (คร้ังที่ ๒) 
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษ
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/256๓ (ครั้งท่ี ๒) จ านวน 5 คน 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ  

  วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาค
การศึกษาท่ี  1/2564 หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 6 สาขาวิชา 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ  
 วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติตารางการจัดการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 6 สาขาวิชา 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ  
                                                                                                /ระเบียบวาระท่ี 5 ... 




