รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5
ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
3. พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นายสุรพล เธียรสูตร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายสารวย ผัดผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
9. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12. นายชาตรี เจริญศิริ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
13. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
14. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
15. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชานาญการ
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ แจ้งในที่
ประชุมเรื่อง ดังนี้
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13
สรุปเรื่อง
หนังสื อ สถาบั นวิท ยาลั ยชุม ชนน่ าน ที่ อว 0610(4)/2313 เรื่อ ง โอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ
ขอโอนงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ ง ที่ 13 ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น รวมวงเงิ น
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๑

1,003,640 บาท (หนึ่งล้านสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่ง วิ ทยาลัย ชุ ม ชนสามารถตรวจสอบข้ อมู ล ใน
ระบบดังกล่าวได้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนกากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.1.2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14
สรุปเรื่อง
หนังสื อ สถาบั นวิท ยาลั ยชุม ชนน่ าน ที่ อว 0610(4)/2427 เรื่อ ง โอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและ
ขอโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงิน 52,870
บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบดังกล่าวได้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ.2562 และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จึงใคร่ขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนกากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น โดย ส านั ก ผู้ อ านวยการ งานการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ท าสรุ ป รายงาน
การรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,361,764.15 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คงเหลื อ ยกไป เดื อ นนี้ 81,695 บาท (แปดหมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยเก้ า สิ บ ห้ า บาทถ้ ว น) รวมตั้ ง แต่ ต้ น ปี
เป็นจานวนเงิน 1,896,312.14 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.2 เรือ่ ง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน
และระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปงการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับ
หลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 โดยประเมินผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) กรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางพีณา จันทะแก้ว
กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี มาศบาง
กรรมการและเลขานุการ
การประเมินดังกล่าวก็ได้ลุล่วงเรียบร้อยและประสบความสาเร็จไปอย่างดียิ่ง โดยมีรายละเอียด
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๒

ระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน วิทยาลัยชุมชนน่าน หลักสูตรอนุปริญญา 6 สาขาวิชา

ระดับวิทยาลัยชุมชน

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๓

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. กากับแผน ต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการวิชาการและกรรมการสภาวิทยาลัย ไปร่วมประชุม
รับทราบแผนความเป็นเลิศการจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2566-2570
2. ปรับกลยุทธ์การเงิน
3. เตรียมพร้อมรับเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบการประเมินจาก TQF เป็น AUN-QA
4. ให้มีการจัดประชุมสัมมนาสร้างเสริมความเข้าใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง กรรมการสภา อนุกรรมการ
วิชาการ ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองยกระดับประสิทธิภาพการพร้อมรับการประเมิน
อย่างเป็นระบบ
5. ในกรณีผลการประเมินที่ลดลงนั้นต้องยอมรับและพัฒนาตนเองโดยนาเหตุผลและคาชี้แนะ
ของกรรมการประเมินมาเตรียมตัวและดาเนินการให้พร้อม และในกรณีที่เป็นจุดเด่นผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น
นั้นให้นามาเป็นต้นแบบ นาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันหาแนวทางปรับปรุง
6. การเสนอแผน Improvement Plant การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ต้องสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้กากับและให้ข้อเสนอแนะมาโดยตลอดให้
ทุกแผนนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่สาคัญให้มีการรายงานผลการดาเนินงานที่สะท้อนถึงการทางานตาม
แผนที่มุ่งผลลัพธ์ได้ทันกาล
7. สาหรั บหลักสู ตรที่เ ปิด ต้อ งตอบสนองความคาดหวัง ของผู้ เรีย นได้จ ริง ยกตั วอย่า ง เช่ น
วิทยาลัยชุมชนน่านจะร่วมกับท้องถิ่น อสม. จัดการเรียนรู้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการทา MOU กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ช่วยให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น Upskill บุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการได้จริง
8. ติดตามกากับสาขาการท่องเที่ยวในวาระสืบเนื่อง
9. ให้นาเสนอผลการประเมินในรูปแบบตารางสรุปที่เข้าใจง่ายและทบทวนตัวเลขยืนยันตัวเลข
ข้อมูลที่ถูกต้อง
10. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาตนเองนั้น ยกตัวอย่างของ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน ที่ได้ดาเนินการบูรณาการและตอบโจทย์ โดยทุกหลักสูตรตอบสนองการขับเคลื่อนโครงการและ
ภารกิจสาคัญของจังหวัดและของชาติได้ ทาให้สามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องได้ หากต้องการพัฒนาความเป็ น
เลิศ ต้องหาคู่เทียบที่สามารถตอบโจทย์ระดับเดียวกันได้ เช่น วิทยาลัยชุมชนใดที่น่าท้าทาย ตั้งเป้าหมายที่ท้า
ทายเป็น 1 ในภาคเหนือ หรือ T0p5 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ได้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่
ประชุม
วาระที่ 1.2.3 เรือ่ ง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปงการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า นได้ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 6 สาขาวิ ช า
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด น่ า น ในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษา
เข้าประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์จากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษา นั้น
ในการนี้ ส านั ก วิ ช าการ กลุ่ มงานมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานวั ด และประเมิ น ผล
ได้ดาเนินการสรุปผลข้อมูลจากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
นักศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยสรุปผลการประเมินจากคะแนนเต็ม 5
แยกรายสาขาวิชา ดังนี้
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปงการศึกษา 2564
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.25
0.82
2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4.19
0.78
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.57
0.51
4. สาขาวิชาการบัญชี
4.30
0.72
5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.14
0.85
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.80
0.56
รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด
4.23
0.70
หมายเหตุ จากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี
จานวนทั้งสิ้น 209 คน และมีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
จานวน 185คน คิดเป็นร้อยละ 88.51 แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 48 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 46 คน
2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จานวน 34 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 33 คน
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 8 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 7 คน
4. สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 27 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 24 คน
5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 84 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 67 คน
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จานวน 8 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 8 คน
มติ
ที่ประชุม รับทราบ เสนอแนะให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าเฉลี่ยรวมที่แสดงใน
ตาราง
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง สรุปรายงานการเข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน ระหว่างเดือน มิถุนายน กรกฎาคม 2565
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น โดย ศู น ย์ น่ า นศึ ก ษา ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเข้ า ใช้ ห ออั ต ลั ก ษณ์ น ครน่ า น
ระหว่ า งเดื อ น มิถุนายน - กรกฎาคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่านทราบ
นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติม
1. เรื่ อ ง การสรุ ป รายงานการเข้ า ใช้ ง านหออั ต ลั ก ษณ์ น ครน่ า นฯ จะจั ด ท าในรู ป แบบ
อินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารข้อมูล ให้เข้าใจมากขึ้น และจะรายงานให้สภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ ในการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านครั้งถัดไป
2. เรื่อง ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สาหรับชุมชน ประจาปี 2565 ของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สานักนายกรัฐมนตรี ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อมูล สถิติการเข้าใช้งานของ ของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตร
ฝึกอบรม บริการวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เข้าใช้บริการหออัตลักษณ์นครน่าน และเชื่อมโยงข้อมูล
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหออัตลักษณ์นครน่าน เช่น รายวิชาจังหวัดศึกษา เป็นต้น รวมถึงการบูรณาการสาน
พลั ง กั บ งานกิ จ การนั ก ศึก ษา สานั ก วิ ชาการให้ มี แ ผนงานโครงการ/กิ จ กรรมที่ ร่ วมกั น มุ่ ง ผลลั พ ธ์ข องการ
สาขาวิชา
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ดาเนินงานด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน
2. แสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการหออัตลักษณ์ทุกรูปแบบ อาทิ งานวิจัยฯ
ภาคีเครือข่ายแผนธุรกิจชุมชน เยาวชนและองค์กรต่างๆ เป็นต้น
3. นาข้อมูลรายงานการทดลองเปิดใช้หออัตลักษณ์ในระยะเวลา 3 เดือน และผลการประเมิน
องค์ประกอบสาคัญไปเตรียมการและออกแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.3.1 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้สรุปการทางาน 219 วัน
ในการเป็น ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และรายงานการดาเนินงานในการประชุมสภาฯ ครั้งที่8/2565
6 เรื่อง ดังนี้
1. แจ้ ง ในที่ป ระชุม เรื่อง นายกสภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีริ น ทร์ ติด ตามการ
ดาเนิ นงานช่ างศิลป์ท้ องถิ่ นน่ าน ในระหว่ างวัน ที่ 28-29 สิ ง หาคม 2565 ในพื้น ที่จั ง หวั ดน่ าน โดย
ตั้งเป้าหมายนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฯนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน APEC
2. การใช้ พื้น ที่ห ออั ตลั กษณ์น ครน่า น ในการจั ดประชุม /สั มมนา เพื่อ เชื่ อมโยงงานช่ า งศิ ล ป์
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ตอบสนองเชิงคุณภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเข้ามาใช้เป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สร้างผู้นารุ่นใหม่ ในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมอบหมาย รองผู้อานวยการ/
ผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม/บริหารงาน แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพทีมบริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน
4. การประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน ภาคเหนือ ครั้ง ที่ 2/2565 ในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน
2565 เวลา 08.30-16.00 น ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
5. ร่ว มประชุมกับ สมาคมหมออนามัย จัง หวัด น่าน เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จัง หวัดน่าน เพื่อเชื่อมโยงงานเครือข่ายด้านการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน โดยนามาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่านเราต่อไป
6. หน้ า ที่ แ ละระบบกลไก ของผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในการขั บ เคลื่ อ นอาคาร
ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้ามาดาเนินงานแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สาเร็จและใช้การได้ หากแล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ 2566 นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้มีการวางแผนและการเชื่อมโยง
การบริการวิชาการ การท่องเที่ยว การสร้างรายได้กับหออัตลักษณ์และส่วนขยายกับเทศบาลตาบลดู่ใต้ อบต.
กองควาย และอบต.น้าปั้ว โดยต่อยอดผลิตของU2T ผลงานศิลปินในชุมชน และภูมิปัญญาในพื้นที่ท้องถิ่นที่
วิทยาลัยชุมชนน่านตั้งอยู่และติดกันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้น รวมถึงให้เยาวชน ศิลปิน และกลุ่มเป้าหมาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของคนน่าน
7. นพ.ชาตรี เจริญศิริ ได้ถอดบทเรีย นสรุปข้อเสนแนะจากผลการประเมินและแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อพร้อมรับการประเมินไว้ดัง แผนภาพที่แสดงนี้ โดยได้สื่อสารองค์กรและสื่อสาธารณะให้กับ
ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และประชาชน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพแสดงองค์ความรู้
จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน
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ภาพแสดง องค์ความรู้จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ภาพแสดง องค์ความรู้จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ
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มติ
ที่ประชุมรับทราบ สภาวิทยาลัยชุมชนน่านภูมิใจและยินดียิ่งที่ นพ.ชาตรี เจริญศิริ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านผ่านมาแล้วมากกว่า 219 วัน และขอเป็นกาลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกต่อไป
ในการนาวิทยาลัยชุมชนน่านสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖5
เมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖5
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖5 เมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖5
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖5
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 7/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม ๒๕๖5
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่ อ ง ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยเงิ น รายได้ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
สถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชน ได้ อ อกระเบีย บสถาบัน วิท ยาลั ย ชุม ชน ว่า ด้ วยเงิน รายได้ ข องสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 และมีร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายนางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ติดตามกากับ ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
วาระที่ 3.2 การขับเคลื่อนสานพลังเครือข่าย CBMC น่าน สร้างคุณค่าการตลาดเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดน่าน
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ติดตามการขับเคลื่อนการสานพลัง เครือข่าย CBMCน่าน ทั้ง นี้
วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ
เจ้าพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านหารือเป็นเบื้องต้นแล้วในเจตนาการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงโอกาสกับคณะสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีความร่วมมือกัน
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการนาแผน
ธุรกิจชุนชนร่วมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงCBMCทั่วไทย โดยมีท่านกรรมการสภาวิชาการน่าน ได้แก่ นางฑิฆัมพร
กองสอน ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย นายศุภพงษ์ เอี่ยมประณีต และ นพ.ชาตรี เจริญศิริ ร่ วมขับเคลื่อนเป็น
ที่ปรึกษาและคณะทางานครอบครัว CBMC น่าน ทั้งนี้วิทยากรอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเรียน
วงค์เป็ง และคณะ เป็นทีมเทคนิคและทีมผู้ประสานงานแกนนาหลักระดับชาติ ได้รายงานการจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม หลักสูตรแผนธุรกิจชุมชน 30 ชั่วโมง ปีงบประมาณ 2565 ให้กลุ่มเป้าหมายตาบลสันทะ อ.นาน้อย
จ.น่าน และบูรณาการการเรียนรู้ทุกเดือนร่วมกับภาคีระบบออนไลน์ โดยบูรณาการกับหลักสูตรท่องเที่ยว
เกษตรวิถีน่าน เพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตร กลุ่มSmart Farmer สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน เพิ่มรายได้
ขยายกิจการมีเครื่องมือ และทั กษะในการลดรายจ่าย สาหรับผู้ที่สนใจ รวมถึงการทาแผนธุรกิจชุมชนในการ
ขับเคลื่อนสานพลังครอบครัว CBMC น่าน ที่พัฒนาและยกระดับจากการทางานของคณะพี่เลี้ยงจิตอาสา ขยาย
ผล CBMC สู่ TBMC ในระดับตาบล/จังหวัด จังหวัดน่านเป็นจังหวัดนาร่องต้นแบบ ที่ตาบลสันทะ อ.นาน้อย
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จังหวัดน่าน ตาบลถืมตอง อ.เมืองจังหวัดน่าน มทร.ล้านนาน่าน นักวิจัยและทีม U2T โดยได้ถอดบทเรียนและ
ออกแบบกิจกรรมเป็นรูปธรรม ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 นี้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมเห็นสมควรอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจากเศรษฐกิจฐานราก
และคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้หลักสูตรแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ปริญญาเอกปริญญาโทของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน การเชื่อมโยงการขนสิ่ง
สินค้า เส้นทางเศรษฐกิจจากรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจของน่านทุกรูปแบบร่วมกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ภาคประชาสังคม ให้เกิด นครแห่ง การศึกษา ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สูง สุดต่ อน่านเรา โดยได้ย กตัวอย่ างการวางแผนและการด าเนินงานเชิ ง รุกของวิทยาลัยสงฆ์นครน่ านที่ไ ด้
ดาเนินการมาแล้วเบื้องต้น วิทยาลัยชุมชนน่านน่าจะเข้าไปเป็นภาคีขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง กาหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/2565 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน
2565 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ น ไป ณ หออั ต ลัก ษณ์น ครน่ า น เพื่อ พิ จารณาหารื อ นโยบาย ร่ วมกั บ
อนุกรรมการวิชาการชุดใหม่
เสนอพิจารณาออกแบบวาระจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/2565 ในวันจันทร์ที่
19 กันยายน 2565 โดยมอบหมายนพ.ชาตรี เจริญ ศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและประธาน
อนุกรรมการสภาวิชาการ -ร่าง-ระเบียบวาระการประชุม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและอนุกรรมการสภาวิชาการ โดย
ให้เตรียมเอกสารประกอบการประชุมบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน การสานพลังขับเคลื่อนความเป็นเลิศการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ช่วงที่สอง นั้น ให้มีการเชิญ ผู้ แทนของสถาบันอุดมศึกษาในจั ง หวัดน่านเข้าร่วมประชุม เพื่ อ
ร่ว มกั นรั บฟั งปาฐกถาพิเ ศษโดยพระชยานัน ทมุนี ,ผศ.ดร. และร่ วมแลกเปลี่ย นแนวทางการจั ดการศึก ษา
University of Nan ร่วมกัน
มติ
อนุมัติให้จัดการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านกับอนุกรรมการวิชาการ
ในจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน ประ ธานสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ก าชั บ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 เรื่อง –ร่าง- ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อ ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. เปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ลาดับที่ 7 เสนอเป็น นายกเทศมนตรี
ตาบลดู่ใต้
2. แก้ไข นามสุกล กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ลาดับที่ 8 เป็น แสนคาสอ
3. ทบทวน แก้ไข ปรั บปรุ ง -ร่ าง- ประกาศวิทยาลัย ชุมชนน่า น เรื่อง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
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