รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/๒๕๖5 (ห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.0๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นายวิฑูรย์ ขัติยศ
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
๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้แจ้ง
ในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้
ทบทวนแนวคิ ด มติ และแนวนโยบายในการจั ดการประชุม สภาครั้ง นี้ หลัง จากประชุ มตาม
ระเบียบวาระแล้ว ในวาระที่ 3.2 สานพลัง ขั บเคลื่อ นความเป็น เลิศ การจัดการศึกษาวิท ยาลัยชุ มชนน่า น
จะเชิญอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วม อันจักเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมความเข้าใจ
และการทางานสู่เป้าหมายให้เกิดความสาเร็จผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรือ่ ง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 สิงหาคม พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 1,361,764.15 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คงเหลือยกไป เดือนนี้ 107,240 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน
2,004,232.14 บาท (สองล้านสี่พันสามสิบสองสิบสี่สตางค์)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.2 การศึกษาดูงานและประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสัญจร วิทยาลัยชุมชนแพร่และ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประสานงาน จากสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
เรื่ อง การศึ ก ษาดูง านและประชุ มสภาวิ ทยาลัย ชุม ชนสั ญ จร วิ ท ยาลัย ชุ มชนแพร่ แ ละวิ ทยาลัย ชุม ชนน่ า น
ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดน่าน นั้น
วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงขอแจ้ง -ร่าง- กาหนดการฯ และขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
น่าน เข้าร่วมการประชุมสภาสัญจร “แลกเปลี่ยนการกากับบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ”
ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดตามกาหนดการ
1. ประธานสภาได้มอบหมายให้นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทน
คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่านแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนน่านที่เน้นผลลัพธ์
โดยระบบกลไกที่ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ สร้างสรรค์ และพร้อมสานพ ลัง การเรียนรู้
ร่วมกัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และเชิ ญชวนกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชน อนุก รรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรร่วมต้อนรับและรับฟัง
การแลกเปลี่ยนฯ
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านมอบหมาย นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมนน่าน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสาน
ส่วนเกี่ยวข้องและต้อนรับคณะในพื้นที่ศึกษาดูงาน
วาระที่ 1.2.3 การศึกษาดูงานศูนย์น่านศึกษา กับมิติที่ได้ นามาสู่แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์น่านศึกษา
สรุปเรื่อง
ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้ไปศึกษาดูงาน ในมุมมอง ทัศนา-ทัศนะ พะเยา
คิดถึงเชียงราย พื้นที่เรียนรู้เมือง และชีวิต ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ พื้นที่ จังหวัดพะเยาและ
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารรายงานการศึกษาดูงานศูนย์ น่านศึกษากับมิติที่ได้นามาสู่แนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์น่านศึกษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.3.1 เรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม –
กันยายน 2565 รายละเอียดดังสื่อนาเสนอการดาเนินงาน https://www.facebook.com/nancommunitycollege
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5
เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5 เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึง เสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม ๒๕๖5
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 –ร่าง-ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
ตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖5 ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖5 มอบให้ นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดทา -ร่าง- ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบด้วยรายชื่อคณะกรรมการฯ
ดังนี้
(1) นายชาญชัย
ลิ้มสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ
(2) นายสรรเพชญ์
ปุละ
กรรมการ
(3) พันเอกวัฒนา
จันทร์ไพจิตต์
กรรมการ
(4) นายบัญชา
โชติกาจร
กรรมการ
(5) นางสาวอริศรา
สะสม
กรรมการ
(6) นางเพลินจิต
พ่วงเจริญ
กรรมการ
(7) นายทรงพล
อัชวากุล
กรรมการ
(8) นายธนากร
แสนคาสอ
กรรมการ
(9) นายชาตรี
เจริญศิริ
กรรมการและเลขานุการ
(10) นายยุทธภูมิ
สุประการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นายกิตติกรณ์
สมยศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ เสนอประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านลงนาม และแจ้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่าน
วาระที่ 3.2 สานพลังขับเคลื่อนความเป็นเลิศการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
1. ประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและอนุกรรมการสภาวิชาการ บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สานพลังปัญญาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ร่วมกับ อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน มุ่งมุ่งเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ เพื่อคนน่าน โดย นพ.ชาตรี
เจริ ญ ศิ ริ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น โดย นพ.ชาตรี เจริ ญ ศิ ริ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
https://www.facebook.com/nancommunitycollege//videos/648224526595745
“สานพลังปัญญาขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนน่าน” โดย ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
https://www.youtube.com/shorts/fcPi5-VaFXg
2. ร่วมกันรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
จัดการศึกษา University of Nan ร่วมกันปาถกฐาพิเศษ University of Nan โดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา โดยสรุปหัวข้อบรรยายดังนี้ 1. อยากให้
น่าน เป็นอย่างนี้ นาน นาน นครน่าน : นครแห่งการศึกษา นครแห่งพระพุทธศาสนา นครแห่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงาม 2.จุดประเด็นสาคัญของ นครน่าน : นครแห่งการศึกษา 3.จุดประเด็นสาคัญของ นครน่าน :
นครแห่งพระพุทธศาสนา 4.จุดประเด็นสาคัญของนครน่าน : นครแห่งศิลปะ 5.จุดประเด็นสาคัญของ นครแห่ง
วัฒนธรรม 6. จุดประเด็นสาคัญ นครน่าน : นครแห่ง ประเพณี 7.จุดประเด็นสาคัญ นครแห่ง อันดีง าม :
นครน่านเมืองงาม https://www.facebook.com/nancommunitycollege/videos/1038525723511848
มติ ที่ประชุมรับทราบ และ มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารเชิงรุกร่วมกัน พร้อมสาน
พลังขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนน่านสู่เป้าหมายให้สาเร็จ เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงสื่อสารเชื่อมโยงนโยบาย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ใน การทางาน ออกแบบหลักสูตร/รายวิชา การ
บริการวิชาการ วิจัย ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนความคิด ลงมือทาเป็นรูปธรรม พร้อมกากับตาม
พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่ อการเรียนรู้ชีวิตของคนน่านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
น่านและความต้องการของประชาชน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 เรื่อง กาหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/2565 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชรัสนันท์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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