รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖4
วันศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา 13.๓๐ น. ถึงเวลา ๑9.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
ผู้มาประชุม
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มอบหมาย นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์)
4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
5. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
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
ผู้ร่วมประชุม
1. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
4. นางสาวปวีณา ผาแสง
งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5. นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. นายชนน สนหา
ผู้แทนศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขออนุญาตให้นายชนน สนหา ผู้แทนศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมสังเกตการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/2564
1.2.2 ขออนุญาตเชิญผู้เกี่ยวข้อง งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/2564
1.1.3 หนังสื อ สถาบันวิท ยาลัยชุมชนน่ าน ที่ อว 0610(3)/2506 เรื่อง โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้ง การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้ง ที่ 19 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1: ผู้รับบริการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 606,500บาท (หกแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
/1.1.4 บันทึกข้อความ …
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1.1.4 บั น ทึ ก ข้ อ ความ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ที่ อว 0610.20/947 เรื่ อ ง ขอลาออก
ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 นั้น ขอแจ้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
มี ค วามประสงค์ ข อลาออกจากกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ด้ ว ยเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ส่ ว นบุ ค คล
ขณะนี้ได้มีการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ว่างลง 2 ตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว และจะได้มาเข้าร่วม
ประชุมฯในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
รายงานเรื่อง รายงานการรับ -จ่ ายเงิน รายได้ของสถาบันวิ ทยาลั ยชุมชน วิทยาลัยชุม ชนน่า น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมตั้ง แต่ต้นปี เป็น
จานวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) เงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจานวนเงิน 256,193 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบสามบาท) รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,464,258.15 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสอง
ร้อยห้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.2 การดาเนินโครงการค้นหาความต้องการของผู้ด้อยโอกาส
รายงานเรื่อง การดาเนินโครงการค้นหาความต้องการของผู้ด้อยโอกาส คณะทางานได้ดาเนินการ
จัดกระบวนการ Focus group ค้นหาความต้องการในการพัฒนาอาชีพของผู้ด้วยโอกาส ภายใต้โครงการค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ตาบลเมืองจัง อาเภอ
เมืองน่าน ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา และ ตาบลศรีษะเกษ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 30
สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 101 คน จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะดั ง นี้ ให้ จั ด ท ารายงานขยายผลการ
ดาเนินงาน อาทิ ต่อยอด จัดหลักสูตรฝึกอบรม และนาเสนอวาระสืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป
วาระที่ 1.2.3 การขอรับ ความอนุเคราะห์สนั บสนุนงบประมาณจาก บริษั ท ไฟฟ้ าหงสา
จากั ด ในการดาเนิ นงานห้ องสมุ ดมี ชีวิต เพื่ อ สนองแนวพระราชดาริข องสมเด็จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายงานเรื่อง ได้ขอความอนุเคราะห์ บริษั ท ไฟฟ้าหงสา จากัด สนับสนุนเงินในการดาเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิต ในการนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุน จานวน 30,130
บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในการดาเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้มี
ชีวิต ปลูกฝังจิตสานึกการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และแสวงหาการเรียนรู้สร้างสรรค์ตลอดชีวิต
ให้แก่ นักศึกษา ครู บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางวิทยาลัยชุมชน
น่านได้ส่งหนังสือขอบคุณให้กับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังนี้ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนงบประมาณ และนาเสนอวาระสืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป
/วาระที่ 1.2.4...
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วาระที่ 1.2.4 การดาเนินงานจัดกิจกรรมของห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายงานเรื่อง การดาเนินงานจัดกิจกรรมของห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ห้องสมุด วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ได้ จัดกิจ กรรมในช่วงที่ ผ่านมา ประกอบด้ วย กิจกรรมที่ 1 รายการ “ห้องสมุด มีชีวิต ” ผ่า น
Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ห้องสมุดจัดรายการ” ผ่าน Facebook Live เพื่อแนะนา
และเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้ง แนะนาหนังสือและสาระดี ๆ จากนี้ห้องสมุดจะมีการจัดรายการ
“ห้องสมุดมีชีวิต” ผ่าน Facebook Live ทุกวันศุกร์ต่อไป กิจกรรมที่ 2 “การทาผ้า Eco print” ในวันที่ 4-5
กันยายน 2564 ห้องสมุดจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้และพัฒนาผู้ถ่ายทอดการทาผ้า Eco print จากใบไม้และ
ดอกไม้ในธรรมชาติ ณ หอศิลป์พิงพฤกษ์ ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการด าเนิน กิจกรรม ที่ตอบโจทย์ง านประกัน คุณภาพ 2.การพั ฒนาห้ องสมุด สู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และนาเสนอวาระสืบเนื่องการประชุมฯครั้งต่อไป
วาระที่ 1.2.5 การได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย จากหน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
รายงานเรื่อง การได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
เรื่องมหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบปัญหาโควิ ด พื้นที่
ตาบลเมืองจัง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นเงิน 2,671,468 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นการทางานวิจัยร่วมกัน 3 สถาบัน ได้แก่ สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยหัวหน้าโครงการวิจัย
คือ ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะเวลาการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 16
สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.6 การให้การสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภูในการศึกษาดูงานในจังหวัดน่าน
รายงานเรื่อง การให้การสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภูในการศึกษาดูงานในจังหวัดน่าน
ในระหว่างวันที่ 15-16 กัน ยายน 2564 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานโครงการและ
งานวิจัยระหว่าง 2 วิทยาลัย โดยลงพื้นที่ศึกษาวิธีการ “อุ๊กไม้” ลายสีธรรมชาติ ณ หอศิลป์พิงพฤกษ์ ตาบลไชย
สถาน อ าเภอเมื องน่ า น จั งหวั ดน่ า น และลงพื้น ที่ ศึก ษาแหล่ง ข้ อ มูล พิ พิธ ภั ณฑ์ ผ้ า ณ ร้า นฝ้า ยเงิ น ต าบล
กองควาย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.7 รายงานการขยายระยะเวลางานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สกสว.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานเรื่อง การขยายระยะเวลางานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สกสว.ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ขยายระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
/วาระที่ ๑.3...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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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 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 เข้าร่วมโครงการต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนซะป๊ะสมุนไพร อบในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน
2. ระหว่ างวั นที่ 6 – 7 กั นยายน 2564 เข้ า ร่ว มโครงการการศึ กษาอั ตลั ก ษณ์ เ รื อ
แข่ ง เมื อ งน่ า นผ่ า นรู ป แบบเชิ ง ช่ า งศิ ลป์ หั ต ถกรรมพื้ น ถิ่ น น่ า น ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น อ าเภอเมื อ งน่ า น
จังหวัดน่าน
3. ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรี ยนรู้ด้ า นวิ ชาการและวิ ชาชี พ กิจ กรรมที่ 5.2 การส่ง เสริม การเรี ยนรู้ กิ จกรรม การทาผ้ า Eco print
ณ หอศิลป์พิงพฤกษ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4. วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมหารือการนา
งานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการส่ วนหน้าของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
5. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจัดทาหัวเรือแข่งอัตลักษณ์
น่าน แข่งอัตลักษณ์น่าน เป็นรูปแบบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
6. ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ลายหม้อดอก
ปูรณฆฎะ ณ บ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
7.วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2564 ร่ ว มประชุ ม สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ครั้ ง ที่ 8/2564
โดยมี วาระพิจารณา 1 เรื่อง ดังนี้ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขางานบริการใน
ธุรกิจที่พักและโรงแรม ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน
แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ 1. ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ประธานสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด น่ า น
ประกาศ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2564 2. ได้ รับการแต่ง ตั้ ง คณะอนุกรรมการสามัญ ประจ าจัง หวัดน่า น
(อ.ก.พ.จังหวัดน่าน)
มติที่ประชุม รับทราบ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแสดงความยินดี นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องใน
โอกาสดารงตาแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจัง หวัด น่าน และคณะอนุกรรมการสามัญ ประจ าจัง หวัดน่า น
(อ.ก.พ.จั ง หวั ดน่ า น) เพื่ อ จะนาไปสู่ เ ครื อ ข่ า ยการท างานในพื้ นที่ จั ง หวัด น่ า น ต่อ ไป และให้ ก าลั ง ใจใน
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖4
เมื่อวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓ …
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้รายงานผลการ
ด าเนิ น งานงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ณ วั น ที่ 7 กั น ยายน พ.ศ.2564
รายละเอี ยดประกอบ ดังนี้ 1.ผลการด าเนิน งานตามตั วชี้วั ดประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564 2.ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรพัฒนาทัก ษะชีพ/ฝึก อบรม 3.ผลการด าเนินงานโครงการ ประจาปี พ.ศ.2564 และ
4. (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายวาระที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
โดยมี นางสาวปวีณา ผาแสง นายอัครธร ธิเขียว ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ นางสาวทิพวรรณ สุขมี ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ให้ทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์ม
รายงานการปฏิบัติงานจัดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564 2.ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ความสาเร็จทั้งเชิงประมาณและคุณภาพ 3.ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านมอบหมายให้ นายแพทย์พงศ์เทพ
วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และผศ.ดร.วิไ ลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ตามที่ มี ป ระกาศวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาฯ ด้ า นนี้ และ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การต่ อ ไป
4. การนาเสนอข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องผ่านตามลาดับผู้บังคับบัญชาร่วมพิจารณาตรวจสอบ
โดยผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน ต้องกลั่นกรองข้อมูล ก่อนนาเสนอในที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกครั้ง
เพื่อให้การกากับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการมีประสิทธิภาพ ผลการดาเนินการสอดคล้องและเหมาะสมการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา
วาระที่ 3.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 13 กันยายน 2564
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
งานนโยบายแผนยุ ทธศาสตร์ และงบประมาณ ส านั กงานผู้ อานวยการ วิ ทยาลัย ชุมชนน่ าน จึง ได้ร ายงาน
การเบิ กจ่ ายงบประมาณวิท ยาลัย ชุมชนน่ าน ประจาปีง บประมาณ 2564ณ วั นที่ 13 กัน ยายน 2564
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 22,615,872 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่ นห้าพันแปดร้อยเจ็ด
สิบสองบาท) เบิกจ่ายปัจจุบัน 19,106,495.50 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาท
ห้าสิบสตางค์) คงเหลือ 3,509,376.50 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ )
คิดเป็นร้อยละ ที่เบิกจ่าย 84.48 % จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ กาชับการดาเนินการกิจการวิทยาลัยให้มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบที่ใช้จ่ายงบประมาณแล้วเกิดประโยชน์ต่อชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม พุทธศักราช 2564
/ สานักวิชาการ...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็ น ชอบแผนการจั ด การศึ ก ษา
ตลอดหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น สาขาการบริ ก ารในธุ ร กิ จ ที่ พั ก และ
โรงแรม พุ ท ธศั ก ราช 2564 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม พุทธศักราช 2564
วาระที่ 4.2 พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 3 ปี
(ทบทวน พ.ศ.2564-2565)
งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 3 ปี (ทบทวน พ.ศ.25642565)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 3 ปี
(ทบทวน พ.ศ.2564-2565) มอบหมายให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา และให้ นายสุเมษ
สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กลั่นกรองก่อนส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อไป
วาระที่ 4.3 พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตั ิราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ เ ห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ ราชการวิ ทยาลัยชุ มชนน่าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มอบหมาย นายสุ เ มษ สายสู ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น กลั่ น กรอง
ก่อนส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับสานักวิชาการและ
ศูนย์เรียนรู้ฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง โครงการสารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นใน
พื้นที่จัง หวัดน่ าน งบประมาณทั้ งสิ้น 963,930 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อ ยสามสิบบาทถ้วน)
ซึ่งได้รับงบจาก สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระยะเวลา
ดาเนินงาน เริ่มต้น กรกฎาคม 2564 สิ้นสุด 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบเขตงาน ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1
ศึก ษา ส ารวจ รวบรวมข้ อมู ลด้ านช่า งศิ ลป์ และพุ ทธศิล ป์ท้ องถิ่น น่า น อาทิ งานปู น งานไม้ ลงรัก ปิด ทอง
กิจกรรมหลักที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนงานพุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน (1 วัน) กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการนาเสนอข้อมูลพุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าและระดมความคิดรูปแบบการอนุรักษ์ และฟื้นฟูผลงานศิลป์
ท้องถิ่นน่านอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 4 วิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรพุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน กิจกรรมหลักที่
5 ทดลองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน กิจกรรมหลักที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางและความร่วมมือในการตั้งศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน กิจกรรมหลักที่ 7 ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้พุทธศิลป์ท้องถิ่น และ กิจกรรมหลักที่ 8 นาเสนอผลงานวิจัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
/จากองค์การ...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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