รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖4
วันศุกร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
.................................................
ผู้มาประชุม
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
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
ผู้ร่วมประชุม
1. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งที่ประชุมเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ อว 0610(3)/1191 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งการโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้ ง ที่ 4 ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น วงเงิ น ทั้ ง สิ้ น 513,270บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบและเน้นย้าผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การรับ-จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมตั้งแต่
ต้นปี เป็นจานวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)
/เงินรายได้…
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจานวนเงิน 36,040 บาท (สามหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน)
รวมตั้งแต่ต้นปี 925,313.69 (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 รายงานรายละเอียดการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
เลขานุก ารสภาวิ ทยาลั ยชุ มชนน่ าน รายงานเรื่อ ง รายงานรายละเอี ยดการเบิก จ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564) ดังนี้ 1.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
วิทยาลัยชุมชนน่าน งบประมาณที่ได้รับ 18,263,225 บาท (สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) 2.PO : 647,334 บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสี่ บาทถ้วน) 3.งบประมาณที่ใช้
5,120,067.73 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ ) 4.ร้อยละ 28.03 ต่ากว่า
เป้าหมาย
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเน้ น ย้ า การเบิ ก จ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
วาระที่ 1.2.3 รายงานจานวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง จานวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยเริ่ม
ประกาศตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีจานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีการศึกษาที่ 1/2564 จานวนทั้งสิ้น 98 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบและที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดัง นี้ 1.พัฒนากลยุทธ์การรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจการศึกษาต่อ 2.ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน 3.การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.เชื่อมโยงเครือข่ายสถานศึกษาในจัง หวัดน่าน การรับและส่ง ต่อนักศึกษา
5.ก าหนดเป้ าหมายในเชิ งท้า ท้า ยในการรั บสมัค รนั กศึก ษาในแต่ ละปี การศึ กษา โดยมอบหมายผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่านกากับดูแล 6.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา และ 7.ประธานสภาวิทยาลัยชุ มชนน่าน
ให้เสนอแนะ นา มคอ.2 ข้อมูลเป้าหมายนาไปใช้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วาระที่ 1.2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2563
เลขานุการสภาวิทยาลัย ชุมชนน่าน รายงานเรื่อ ง แผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา (Improvement
Plan) ประจาปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมการจัดทาแผนงาน
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในระดับหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2563 นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
โดยได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ เพื่อดาเนินการพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง และ
ผู้รั บผิ ดชอบ จัด ทาแผนพั ฒนาคุ ณภาพ(Improvement Plan) 6 สาขาวิช า ได้ แก่ 1.สาขาวิ ชาการบั ญ ชี
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5.สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว และ 6.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบและที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2563 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านมอบหมาย
ให้แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและดาเนินงาน โดยมอบหมาย ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน กากับดูแล
/วาระที่ 1.2.5…
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๒

วาระที่ 1.2.5 การปิดบริการหออัตลักษณ์นครน่าน
เลขานุ การสภาวิทยาลั ยชุ มชนน่ าน รายงานเรื่ อง การปิ ดบริก ารหออั ตลั กษณ์น ครน่ าน วิ ทยาลั ย
ชุมชนน่าน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ Covid-19 จึงขอประกาศแจ้งปิดให้บริการหออัตลักษณ์นครน่านชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.6 การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงนิทรรศการหออัตลักษณ์นครน่าน
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง นิทรรศการ
หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณ 6,890,600 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การ
บริ ห ารงบประมาณ ประจ าปี 2564 วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น เป็ น ไปตามแผนการบริ ห ารงบประมาณอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมตรวจรับการจ้างงาน ภายใต้การกากับ
ติ ด ตามของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ส่ ว นรายละเอี ย ดของการด าเนิ น งานโครงการจะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง
ขณะนี้หออัตลักษณ์นครน่านได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะดาเนินการเปิด
ให้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายกาชั บ ผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย ชุม ชนน่ าน ให้ ดาเนิ นการด้ าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุ เ มษ สายสู ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น/กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ดังนี้
1. บริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจั ง หวัดน่าน ดาเนินการอย่า ง
เคร่งครัด อาทิ ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงาน ที่บ้าน (Work from
Home) /ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ตามความจาเป็น และเหมาะสมโดยชี้แจงทาความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนประจา และผู้สอนพิเศษทราบ และให้ความร่วมมือในการปรับวิธี การสอนให้สอดรับกับ
นโยบายกับสภาวะวิกฤตนี้ 3.ปฏิบัติตน ตามข้อปฏิบัติ New Normal ที่ต้องปรับเพื่อสู่ “โควิด-19” และ
4. การจัดระเบียบภายใน วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ/ผู้อานวยการ
สานัก/ศูนย์ การทางานเป็นทีม (Team Building)
2. วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมพิธีสรงน้าพระราชทานและบวงสรวงพระหลักเมือง
น่าน ณ วัดมิ่งเมือง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3. วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชาการทาลูกประคบสมุนไพร ให้แก่กาลังพลของมณฑลทหารบกที่
๓๘ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จานวน ๓๐ นาย
4. วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรม “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน
นาไทยพ้นโควิด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติน่าน และโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ ศาลาหลวง
(พุทธมณฑลประจาจังหวัดน่าน) วัดพระธาตุแช่แห้งฯ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
6. วันที่ 5 เมษายน 2564 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าน่านพระเจ้าสุริยพงษ์ผริต เพื่อ
ถวายราชสักการะแสดงความกตัญญูกตเวที พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 เนื่องในวัน
คล้ายวันถึงแก่พิราลัย 5 เมษายน เป็นปีที่ 104
/7.วันที่ ๓๑ …
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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7. วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
มติที่ ประชุ ม รับทราบ พร้ อมกาชับ ทีมบริห ารทางานเชิ ง รุ กด้ วยขวัญ กาลัง ใจทางานให้ สาเร็ จ
เห็นความตั้งใจของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเมษ สายสูง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ป ระชุม ร่ วมกัน พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ท ยาลัย ชุ มชนน่ าน ครั้ ง ที่ 3/๒๕๖4
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ 2564
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความก้าวหน้า โครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน
ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทา
รายละเอียดดังนี้
ที่

โครงการ

จานวน
งบประมาณ
(บาท)

1 ชุดโครงการวิจัย
1,337,558
การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2 ชุดโครงการวิจัย
1,441,680
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่
เมืองเก่าน่าน
3 โครงการวิจัย
1,009,176
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน :
กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ใช้งบประมาณ
ไปแล้ว (บาท)

เหลือ
งบประมาณ
คงค้าง (บาท)

เปอร์เซ็นต์
งบประมาณ
คงเหลือ

138,209

1,199,348

89.67

240,210

1,201,470

83.39

175,929

833,247

82.56

ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับดูแลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตฯ แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 1. โครงการสารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่าง
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นสถาบั น ช่ า งศิ ล ป์ ท้ อ งถิ่ น นโยบาย TASSHA) ขณะนี้ ร่ า ง
โครงการฯวิจัย เสนองบประมาณสานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง เพื่อให้แล้วเสร็จส่งสถาบันฯ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งในร่า งวิจัย มีผลผลิตสาคัญ คื อ 1. คลัง ความรู้ด้า นพุทธศิลป์ เครื่องเงิ น
ผ้าน่าน และดนตรีพื้นถิ่น 2. หลักสูตรพุทธศิลป์ จานวน 3 หลังสูตร ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน และช่างปิดทอง 3.ศูนย์
เรียนรู้ช่างพุทธศิลป์ล้านนาตะวันออก ณ วัดแสงดาว งบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีแผนงานจัดทาโครงการ ฐานข้อมูลพุทธศิลป์
เครื่องเงินและหัตถกรรม การฝึกอบรมช่างฯ และ การจัดตั้ง หอจดหมายเหตุ
/งบประมาณ…
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พบว่า โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สอดคล้อง
กับ โครงการ ช่างศิลป์ สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงนามาสู่การเชื่อมโยงการต่อยอดงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน จะสนับสนุนงบอุดหนุน ให้ทางวิทยาลัยชุมชนน่านดาเนินการต่อไป ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
อีก ครั้ ง 2. งบประมาณสนั บ สนุน จาก องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่า งยั่ ง ยื น
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. โครงการจัดทาหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคลื่อน
เมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้งานศูนย์ส่งเสริมฯ ยังเป็นพี่เลี้ยง ให้แต่ละโครงการ และอานวยความสะดวกให้ผู้รับผิดชอบในแต่
ละโครงการ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ กั ง วลและห่ ว งใยการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ มี ข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะดังนี้ 1.การวางแผนการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อาทิ การทาหนังสือแจ้งไปยังแหล่ง
ทุน การปรับ โครงการ/กิ จกรรม การใช้เ ทคโนโลยี เข้ ามาช่ วยในท างาน 2.การทางานวิจั ยเชิง รุก 3.ให้จั ดตั้ ง
คณะกรรมการงานวิ จั ย 3.งานวิ จั ย น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ มี ห ลั ก สู ต รเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน 4.นายปาณะพงษ์
เลาหวฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออาสาร่วมกิจกรรมชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 5.สกว.แหล่งทุนให้ดาเนินการ
ตามแผนโครงการด้านงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อน
งานวิจัยเป็นไปตามแผนงาน และแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
6.การปรับกระบวนการคิดในการทางานเพื่อให้ งานสาเร็จและที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ และ 7.เวทีเสวนา
งานวิ จั ย ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครน่ า น/สถาบั น การศึ ก ษาในเมื อ งน่ า น มอบหมายผู้ อ านวยการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา ระบาปลูกผัก
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา
ระบาปลูกผัก จานวน 30 ชั่วโมง โดยมี นางสาวชรัสนันท์ ตาชม เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัตติ ามเสนอ
วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตร
ฝึกอบรม ประจาเดือน พฤษภาคม 2564 จานวน 4 รายวิชา ดังนี้ 1. สื่อสร้างสรรค์และการเล่นเพื่อการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย 2. ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 3. การแปรรูปสมุนไพรชุมชน และ 4. การประดิษฐ์ตุงไชย
งบประมาณทั้งสิ้น 58,200 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ การจัดการเรียนการเรียนรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการขยายระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ศูนย์วน
ศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ได้สนับสนุนงบประมาณ จานวน 1 หลักสูตร รายวิชา หลักสูตรผู้ประกอบการ
ชุมชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 6 …
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเรื่อง วาระสืบเนื่องใน
การประชุม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/2564 ให้รายงานการวางแผนการดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
กากับดูแล
6.2 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการปิด ปรับปรุง หออัตลักษณ์นครน่าน อาทิ จัดทานิทรรศการรถโมบาย ตามสถานที่ต่างๆในจัง หวัดน่าน
การผลิตสื่อ เพื่อการเรียนรู้ ความเป็น อัตลั กษณ์ข องน่า น การจัด ทาเกี ยรติเ ชิดชูบุ คคลดีเด่น ในด้า นทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กาชับผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เน้ น ก าร ท าง าน เชิ ง รุ ก ปร ะก อบกั บ ผู ้ อ าน วยก ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น เน้ น หลั ก ก าร ท าง าน 4s
โดยมอบหมายนายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดาเนินการ
6.3 ดร.พิ ม ลพรรณ สกิ ด รั ม ย์ รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง
1. การวางแผนการเปิ ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ในปี ง บประมาณ 2565 เน้ น เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ แ ละภาคี เ ครื อ ข่ า ย
2.การย้ายห้องเรียน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. ห้องเรียน โรงเรียนบ้านขอน อาเภอปัว
ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 2. ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสถาน อาเภอนาน้อย ย้ายห้องเรียน
ไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ 3.ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนเชียงกลาง
ประชาพัฒนา ทางวิทยาลัยชุมชนน่านอยากขอความอนุเคราะห์ นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสานงาน ทางผู้บริหารโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ขอใช้ห้องเรียนที่ว่าง ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากห้องเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเก็บไว้ในห้องเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมที่จะประสานงานและ
ดาเนินการต่อไป
6.4 ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง ในที่ประชุมเรื่อง การรับฟัง ข้อเสนอ
โครงการและแนวคิดน่านทีวี เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยงเรื่องราวดีๆของชุมชนด้วยการผลิตสื่อ คุณภาพ
เพื่อตอบโจทย์ชุมชนเพื่อร่วมกับโครงการ U๒T ให้เกิดประสิทธิภาพได้
มติที่ประชุม รับทราบ
6.5 การประชุ มสภาวิทยาลั ยชุมชนน่าน ครั้ ง ที่ 5/๒๕๖4 ก าหนดประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.3๐ น ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชรัสนันท์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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