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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คร้ังที่ 7/๒๕๖4 

วันอังคาร ท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

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

1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
3. นายปรีชา  สุขรอด   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
      5. นายณชกมล ค าศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      6. นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                 7. นางฑิฆัมพร กองสอน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                8. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
                1.1.1 เรื่อง หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ี อว 0610(3)/2255 เรื่อง โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งท่ี 17 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน วงเงินท้ังส้ิน    
2,506,525 บาท (สองล้านห้าแสนหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
             มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน                               
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564   
   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 ยอดคงเหลือยกมา จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมต้ังแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันส่ี
ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจ านวน
เงิน 173,778.46 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดแปดส่ีสิบหาสตางค์) รวมต้ังแต่ต้นปีเป็นจ านวนเงิน 
1,670,451.15 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นส่ีร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) 
 
                                                                                                         /มติที่ประชุม … 
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   มติที่ประชุม รับทราบและเน้นย้ า ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564              
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  วาระที่ 1.2.2  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า   
บทเรียนออนไลน์บน Platform รูปแบบ Google classroom ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์  
  นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  รายงานเรื่อง กิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าบทเรียนออนไลน์บน Platform รูปแบบ 
Google classroom ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ                
ในการผลิตส่ือการสอนแบบออนไลน์ การใช้งานระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ และจัดท าส่ือ                   
การเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ผู้สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ในระหว่างวันท่ี 23-24 
สิงหาคม 2564 หัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 1.การจัดท าบทเรียนออนไลน์ “stay safe –stay smart ”ด้วย 
tools การสอนยุคดิจิทัล และทบทวนการใช้ Google classroom 2.เทคนิคการใช้ Google Meet ในการ
จัดการเรียนการสอน 3.การสร้างปฏิสัมพันธ์ส าหรับการสอนออนไลน์ 4.การสร้าง E-book และ5.การบันทึก
การสอนและการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย 

  มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ น าเสนอวาระสืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป 

     วาระที่ 1.2.3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน               
(โดยนักศึกษา)  ปีการศึกษา 2563 

 นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน (โดยนักศึกษา)  ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชน
น่าน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 7 สาขาวิชา ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในจังหวัดน่าน ในปี
การศึกษา 2563 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์จากระบบบริการการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา นั้น 

 ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการสรุปผลข้อมูลจากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
โดยสรุปผลการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 แยกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4.03 0.87 
2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.00 0.88 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.75 1.00 
4. สาขาวิชาการบัญชี 4.47 0.74 
5. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.01 0.78 

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4.04 0.80 
7. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4.10 0.72 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.06 0.83 

                                                                                                         /มติที่ประชุม … 
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  มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้จัดท ารายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการสรุปรายละเอียดดังนี้ 1.สรุปผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 2.สรุปประเมินผลจากการอบรมน ามาวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนา 3. น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รับทราบ น าเอาข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาการพัฒนาต่อไป 4. สร้างองค์
ความรู้ใหม่กับงานวิจัย 5. นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  และ6. น าผลมาวิเคราะห์อาจารย์ผู้สอนย้อนหลัง             
2-3 ปี รายบุคคล อาจารย์ที่มีคะแนนมากควรน ามาเป็นต้นแบบ อาจารย์ที่คะแนนน้อยควรส่งเสริมและพัฒนา 
ตามท่ี พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอวาระ
สืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป 
     วาระท่ี 1.2.4 รายงานการจัดกิจกรรมท่ี 3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  การ
เรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
  นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง โครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา 2564  
เพื่อให้ผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษในแต่ละสาขาวิชาสามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษในแต่ละสาขาวิชาสามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีการด าเนินการกิจกรรมโครงการ ฯ ดังนี้ 1.บรรยายทาง
วิชาการ เรื่องผลสัมฤทธิ์ตามการเรียนรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา, การปฏิบัติงานตามคู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการเขียนข้อสอบ 2.กิจกรรม Work shop ของแต่ละ
สาขาวิชา จ านวน 5 สาขาวิชา และด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 คน    

 มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 1.จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 2.สรุปประเมินผลจากการอบรมน ามาวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนา 3. น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รับทราบ น าเอาข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาการพัฒนาต่อไป 4. สร้างองค์
ความรู้ใหม่กับงานวิจัย 5. นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และ 6. น าผลมาวิเคราะห์รายวิชาและหลักสูตร                  
ตามท่ี พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอวาระ
สืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป   

 วาระที่ 1.2.5 รายงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รหัส 61) 
 นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (รหัส 61) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ด าเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน หลักสูตรอนุปริญญา (รหัส 61) โดยจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 
2564  ท่ีผ่านมานั้น เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  วาระที่ 1.2.6 รายงานการจัดฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2564 
  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การจัดฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2564            
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป้าหมายตามก าหนดในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
470 คน 15 หลักสูตร ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จัดหลักสูตรฝึกอบรมไปแล้วท้ังส้ิน 12 
หลักสูตร จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน 470 คน มีอีก 3 หลักสูตรรอด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2564 
 
                                                                                                        /มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม รับทราบและท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. น าหลักสูตรมาต่อยอด 
สร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ โดยท าวิจัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรและรายงานยอดผู้เรียนสะสมในแต่ละหลักสูตร 3. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของ
หลักสูตรทุกหลักสูตร และ 4. มีเวทีวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนา ตามท่ี พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอวาระสืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป  
  วาระที่ ๑.3 เร่ืองที่ผู้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                 นายสุเมษ  สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน/กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน                 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                1.โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์และ              
ออนไซต์ ระหว่างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อสร้างความตระหนักและ
ความส าคัญกับ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมถึงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม อาทิ กิจกรรมถวายพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรม
ประกวดการแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการออนไลน์ เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ร.4 เทิดพระเกียรติ ร.9 และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาลัยชุมชน
น่าน 
 2. วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน  

  3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน คณะภาคีฯ
กัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันน าส่ิงของท่ีได้รับการบริจาคจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะชาว
ชุมขนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และสนง.รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ซึ่งก ากับดูแลงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์ จ.น่าน มูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง คณะสงฆ์ จ.น่าน สมาคมส่ือมวลชน จ.น่าน สนง.           
ซีพี น่าน  มณฑลทหารบกท่ี ๓๘  นพค.ท่ี ๓๑ อบจ.น่าน สนง.อัยการคุ้มครองสืทธิ์ฯ จ.น่าน การมอบฯครั้งนี้ 
เป็นครั้ง ๒  โดยมี พระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบ และมี เจ้าคณะอ าเภอปัว
เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต นายอ าเภอปัว  ผอ.รพ.สมเด็จยุพราชปัว และคณะเจ้าหน้าท่ี รพ.สนามวัดภูเก็ตเป็นผู้รับ
มอบ และได้ให้ก าลังใจทุกท่านด้วย. 

  4. วันอังคารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ กิจกรรมท่ี ๖.๓ การอบรมการท างานเป็นทีมและบูรณาการ
ท างานร่วมกัน ครั้งท่ี ๑ เรื่องการท างานอย่างมีความสุข สนุกกับงานท่ีเราท า (Work Smart with Smile) โดย
ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ดร.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับ
แนวคิดและทัศนคติท่ีดีในการท างาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพท่ีดี รู้จัก
การท างานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน และสามารถ
ท างานอย่างมีความสุข ณ โรงแรมน้ าทองน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

  5. วันเสาร์ท่ี 7 สิงหาคม 2564 ร่วมโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21และตามนโยบายประเทศไทย 4.0   
กิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมกันท าความสะอาดรอบบริเวณวัดสวนตาล อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเตรียม           
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ าด่ืมและอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล
น่าน วิทยาลัยชุมชนน่านขอนมัสการกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสวนตาลท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นท่ี
วัดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
                                                                                            /6. วันศุกร์ที่ ๖… 
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  6. วันศุกร์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นก าลังใจให้กับกัลยาณมิตร วิทยาลัย
สงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงพยาบาลสนาม แห่ง
ท่ี ๒ จ านวน ๓๕๐ เตียง โดยสนับสนุนน้ าด่ืมขนาด ๑.๕ ลิตร จ านวน ๒๕๐ แพ็ค ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ป่วยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

  6. วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา  

  7. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online 
Education’64 ระหว่างวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสีน้ าเงิน โรงแรมน้ าทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาผู้สอนให้สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ซึ่งมีครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 50 ท่าน 

        8. วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ ภาคีฯกัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน วัดมิ่งเมือง ได้มอบส่ิงของ
เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และ โรงพยาบาลค่าย           
สุริยพงษ์ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบให้กับผู้ป่วยติดเช้ือโควิด 19 เพื่อเตรียมตัว
ในการกักตัว และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจ าเป็นเมื่อยามหายป่วย 

       9. ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน
น่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมน่านบูติค                      
รีสอร์ท อ.ภูเพียง จ.น่าน  

     10. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้า
อาบน้ าฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
 นายสุเมษ  สายสูง มอบหมายให้ นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เสนอข้อมูลเพิ่มเติมภารกิจของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 1.เรื่ององค์กรผู้ใช้น้ าจังหวัดน่าน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ มทบ.38 ส านักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดหลักสูตรการ
จัดการองค์กรลุ่มน้ าเพื่อชุมชน เรื่องนโยบายกฎหมายท่ีเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า ณ ห้องประชุม ส านักงานด้าน
ความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนแม่บทน้ าชาติและกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรผู้ใช้น้ า และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ : บทบาทองค์กรผู้ใช้และการเตรียมความพร้อม
องค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน และ 2.ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน 
                 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน              
ครั้งท่ี 6/๒๕๖4 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
               -ไม่มี- 
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