รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 11/๒๕๖4
วันจันทร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
ผู้มาประชุม
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
3. นายสมโภช ทองสุข
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายนิคม มะยาระ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
11. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
12. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
13. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นางผุสดี สายวงศ์
ครู คศ.2 หัวหน้าโครงการ U2T ต.วรนคร
4. นางสาวรัชนี คาลือ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้าโครงการ U2T ต.น้าปั้ว
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (ติดภารกิจเร่งด่วน)
2. นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า (ติดภารกิจเร่งด่วน)
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะน ารั ก ษาราชการ แทน ผู้ อ าน วยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น นาย นิ ค ม มะ ยาร ะ
อดี ต รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่ เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
นาย นิคม มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอขอบคุณกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการอนุวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน รอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านทั้งสอง ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
น่าน ที่ให้ความร่วมมือในการทางานเป็นอย่างดี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
/วาระที่ ๑.๒…
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 คาสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
1. คาสั่งสภาสถาบันวิทยาลันชุมชน ที่ 8/2564 เรื่อง แต่ง ตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 แต่งตั้งให้นาย นิคม มะยาระ คุณวุฒิ ศษ.บ (บริหาร
การศึกษา) เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน 2. คาสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ 60/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งนางสาวชรัสนันท์ ตาชม วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วท.ม. ตาแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ
3. คาสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ 61/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2564 แต่งตั้งนางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ คุณวุฒิ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) วท.ม. (การใช้ที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน )
ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.2 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สรุปเรื่อง

วิทยาลัยชุมชนน่าน
รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายการ

เดือนนี้

รวมตั้งแต่ต้นปี

ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2564

1,361,764.15

1. เงิ นรายได้แบบไม่มีวตั ถุประสงค์

955,918.00

2. เงิ นรายได้บริจาคแบบมีวตั ถุประสงค์

405,846.15

รวมยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2564

1,361,764.15

บวกรายรับ ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบนั 2565
1. รายได้แบบไม่มีวตั ถุประสงค์
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา

1,860.00

1,860.00

หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น

-

-

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)

-

-

1.2 เงิ นรับบริจาค/สนับสนุน (แบบไม่มีวตั ถุประสงค์)

-

-

1.3 ดอกเบี้ยเงิ นฝากธนาคาร

-

67.13

1.4 รายได้อนื่

-

-

ค่าบารุงสถานที่

4,000.00

ค่าเยี่ยมชมหออัตลักษณ์

58,000.00

-

-

1.5 รายได้ระหว่างกัน (รายได้จากการจัดสรร)

-

-

2. รายได้จากการบริจาค/สนับสนุน (แบบมีวตั ถุประสงค์)

-

-

รวมรายรับ

5,860.00

59,927.13

/รายจ่าย…
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รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบนั 2564
1. รายจ่ายแบบไม่มีวตั ถุประสงค์
1.1 ค่าตอบแทน

-

-

1.2 ค่าใช้สอย

-

-

1.3 ค่าสาธารณูปโภค

-

-

1.4 ค่าวัสดุ

-

-

1.5 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

1.6 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน (จัดซื้อ Sim Internet)

-

-

1.7 โอนเงิ นรายได้ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 %

16,630.66

16,630.66

2. รายจ่ายแบบมีวตั ถุประสงค์
2.1 ค่าตอบแทน

-

2.2 ค่าใช้สอย

296.00

42,382.13

98,982.13

2.3 ค่าวัสดุ

-

2.4 ค่าครุภณ
ั ฑ์

-

-

2.5 ค่าใช้จ่ายเพือ่ ทุนการศึกษา

-

-

2.6 ค่าใช้จ่ายอืน่ ค่าดาเนินการโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภเู ขาหัวโล้น

-

-

รวมรายจ่าย

7,645.00

59,012.79

รายรับสูงกว่า (ต่ากว่า) รายจ่าย
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงหลือยกไป

123,553.79

-

53,152.79 -

-

53,152.79

63,626.66
1,298,137.49

มติ ที่ประชุมรับทราบ เน้นย้ามอบหมายผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับติดตาม
1. การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่ง ใส 2. การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส ไม่มาเร่งดาเนินการและเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายจานวนมากที่ขยายขอบเขตเวลา
ไว้ กรณี กิจกรรมโครงการ U2T และงานวิจัยปี 2564 เป็นต้น
วาระที่ 1.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปเรื่อง
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต วิ จั ย และนวั ต กรรม วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ได้ ร ายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 3 ชุดโครงการ ดังนี้
โครงการ

จานวน
งบประมาณ
(บาท)

ใช้งบประมาณ
ไปแล้ว (บาท)

เหลือ
งบประมาณ
คงค้าง (บาท)

เปอร์เซ็นต์
งบประมาณ
คงเหลือ

1. ชุ ดโครงการวิจั ย การเสริ มสร้ างขี ด 1,337,558
ความสามารถและศัก ยภาพของชุ มชน
เพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
(หัวหน้าชุด อ.ผุสดี สายวงศ์)
2.ชุดโครงการวิจัย การพัฒนศักยภาพ 1,441,680
การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน
(หัวหน้าชุด อ.กิตติกรณ์ สมยศ)

1,172,411

165,147

37.00

719,510

722,170

50.09

/3. โครงการ…
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3.โครงการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การ 1,009,176
ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วน
ร่ วมของชุ มชนชาติ พั นธุ์ จั งหวั ดน่ าน :
กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(ผู้รับผิดชอบ อ.ชรัสนันท์ ตาชม)

1,009,176

0

0

โครงการที่ยังดาเนินการไม่เสร็จสิ้น คาดว่าจะดาเนินการถึงประมาณเดือน มกราคม พ.ศ.2565
มติ ที่ประชุม รับทราบ มอบให้ส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามกระตุ้นให้ดาเนินการตามแผนงานและกรอบระยะเวลา รวมถึงนาเป้าหมาย
การพัฒนาหลักสูตร BCG การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย CBMC และเหมาะกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ที่ 3 มหาวิทยาลัยการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ตามกฎกระทรวง
วาระที่ 1.2.4 รายงานการปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานการปฏิบัติง าน
ศูนย์น่านศึกษา ประจาเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่าง วันที่ 24 – 30 ธันวาคม
2564 จะได้มีการดาเนินกิจกรรมที่ 1 ของแต่ละโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเลี้ยง
ผึ้งโพรงป่า โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาฯ และ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โครงการสารวจและวิเคราะห์
จัด กลุ่ม ช่ า งศิ ลป์ท้ อ งถิ่น และครู ช่า งท้อ งถิ่ นในพื้น ที่ จั ง หวั ดน่ า น ได้ ดาเนิ นการทดลองเรีย นหลัก สู ตรพุ ท ธ
ศิลปกรรมท้องถิ่นน่าน ส่วนโครงการวิจัยการยกระดับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
อยู่ในระหว่างการรอโอนงบประมาณ โครงการพื้นฟูภูมิปัญ ญาการปั่นฝ้ายด้วยมือ และโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการ ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโครงการ สารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดน่าน ในสัปดาห์ที่ 1 ได้ดาเนินการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานพุทธศิลปะ และการวาดลายพุทธ
ศิลป์เบื้องต้น จานวนผู้เรียน 31 คน/รูป ดังนี้ 1.หลักสูตรช่างปูนสด 10 คน/รูป 2.หลักสูตรช่างไม้ 17 คน/
รูป และ 3.หลักสูตรลงรัก ปิดทอง 4 คน/รูป และรายละเอียดอื่นตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของแต่ละโครงการ/งานวิจัย อาทิจัดแสดงผลงานจาก
งานโครงการอัตลักษณ์เรือแข่ง ตามแผนงานของหออัตลักษณ์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนางานโครงการ/งานวิจัยต่อยอดจากชุดงานโครงการ/งานวิจัย ที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
โดยให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ หากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม
วาระที่ 1.2.5 ผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นผลผลิตจากงานหรือโครงการของวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กาหนดให้วิทยาลัยชุมชนน่านส่ง ผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นผลผลิตจากงาน
หรือโครงการของวิทยาลัยน่านที่ได้ดาเนินการร่วมกับชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณายกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาด sme
ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นที่เรียบร้อย ผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดส่งได้แก่ 1. ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ
/2. กรอบรูป…
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2. กรอบรูปเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน และ3 น้าผึ้งโพรงป่า
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ไว้ที่หออัตลักษณ์นครน่าน และมอบหมายให้นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ประสานหัวหน้าโครงการผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติในการ
ออกแบบเสื้อของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นการสนับสนุน ผลงานเด่นและร่วมเผยแพร่ผลงาน
ของวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกันภาคภูมิใจ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
โดยให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบหากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม
วาระที่ 1.2.6 รายงานการดาเนินงานโครงการ U2T วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2564
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ ในพื้นที่เป้าหมายตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ ตาบลวรนคร อาเภอปัว ตาบลน้าปั้ว
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงรายงานการดาเนินงานโครงการฯ ประจาปี พ.ศ.2564 ดังนี้
1. นางสาวรัชนี คาลือ หัวหน้าโครงการ U2T ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา ได้นาเสนอข้อมูล
การดาเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
2. นางสาวผุสดี สายวงศ์ หัวหน้าโครงการ U2T ตาบลวรนคร อาเภอปัว ได้นาเสนอข้อมูล
การดาเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
3. นายยุทธภูมิ สุประการ ประธานบริหารโครงการ U2t ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ
การดาเนินงานโครงการฯ รายละเอียดดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เน้นการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ชื่นชมการทางานและคณะทางาน
ของโครงการ u2T น้าปั้ว อาเภอเวียงสา และ พื้นที่ตาบลวรนคร อาเภอปัว ซึ่งเห็นการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมและเห็นผลงานที่ชัดเจน
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายนิคม มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบให้ทีมบริหารได้
รายงานการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ก ารท างานของตนเองขณะมาปฏิบั ติ หน้ า ที่ ในวิ ทยาลัย ชุ มชนน่ านตั้ ง แต่ วัน ที่ 1
ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับสานักงานผู้อานวยการ
รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 1. จัดประชุมบุคลากรวิ ทยาลัยชุมชนน่านทุกเดือนจะนามติสภาวิทยาลัยชุมชน
เชื่อมโยงนโยบายและข้อเสนอแนะผู้บริหารให้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ 2.มีการกากับติดตาม
ตามมติของสภาโดยท่านประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อขับเคลื่อนกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นปกติ นา
ข้ อ คิ ด การด าเนิ น งานต่ า งๆที่ ผ่ า นมาให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานเพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ และพั ฒ นาต่ อ ไป และ
4.การดาเนินงานมีความละเอียด รอบคอบ ยืดหยุ่น มอบให้แต่ละส่วนงาน ปฏิบัติตามบทบาท อานาจและ
หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบให้ ไ ว้อ ย่า งถูก ต้อ ง ซึ่ ง เป็ นต้ นแบบการบริ ห ารที่ดี มี ความชัด เจน จึ ง เป็ นโอกาสดี ที่ท่ า น
ผู้อานวยการได้ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารให้กับทีมบริหารได้ข้อคิด
2. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับสานักวิชาการและศูนย์
เรียนรู้ฯ รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 1. การเรียนรู้เรื่องวินัย เวลาในการปฏิบัติหน้าที่การทางานของราชการ
2. การกากับติดตามการทางานอย่างต่อเนื่อง 3. เน้นย้าเรื่องงานวิชาการ คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญ หา หารือ
การทางานร่วมกับทีมบริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ 4.เน้นย้าเรื่องความสะอาดภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
/3. นายยุทธภูมิ…
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3. นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น รายงานในที่ ป ระชุ ม
ดัง นี้ 1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน และ 2.การสั่ง การ
การมอบหมายงานมีความชัดเจน
มติ ที่ประชุมรับ ทราบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนขอบคุณท่านนิคม มะยาระ ที่ไ ด้ช่วย
ขับเคลื่อนการดาเนินของวิทยาลัยชุมชนน่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้ มีการประชุมสภาวิทยาลั ยชุมชนน่าน ครั้ ง ที่ 10/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖4 ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/๒๕๖4
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/๒๕๖4 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ติดตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/2564
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติการประชุมฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการดาเนินงานตามมติการประชุมสภาฯ
เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานในที่ประชุม ดังนี้
1. วาระที่ 1.1 อยู่ระหว่างประสานงาน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเลือกตั้ง ท้องถิ่น
จึงไม่สามารถดาเนินการได้ จะเร่งดาเนินการประสานภายในช่วงเดือนมกราคม 2565
2. วาระที่ 1.2.3
ข้อ 1 การพัฒนาตาบลตัวอย่าง : ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยชุมชนน่านได้ดาเนินงานโครงการ 1
ตาบล 1 มหาวิ ท ยาลั ย (U2T) ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ในการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ Area Based โดย Unit of
development ใช้ ตาบลเป็นฐานอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถใช้ผลการดาเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็น ตาบล
ตัวอย่างของวิทยาลัยชุมชนน่านได้ โดยเสนอให้ทั้ง 3 ตาบลถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์ เพื่อต่อยอดงานในระยะ
ถัดไป หรือนาขยายผลสู่ตาบลตัวอย่างที่อื่นๆ ต่อไป
ข้อ 2 ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน : ภายใต้โครงการพุทธศิลป์ฯ งบสนับสนุนจาก สป.อว.
มีการดาเนินงานแผนงานที่ 3 การจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์ท้องถิ่นน่าน ดังนั้นเสนอให้ใช้การดาเนินงานของ
โครงการดังกล่าว เป็นรูปธรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการทางานกับ
ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศิลปกรรม
ข้อ 3 กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ : ขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อนานโยบายสู่การจัดทาแผนและแนวทางปฏิบัติต่อไป
ข้ อ 4 การรายงานความก้ า วหน้ า แหล่ ง ทุ น วิ จั ย งานวิ จั ย ปี พ.ศ. 2563 - 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563
1. ชุดโครงการวิจัย การจัดการท่องเที่ย ววิถีชุมชนไทลื้อ บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 497,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
/ประกอบด้วย...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้ 1.1 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ
อ.ปั ว จ.น่ า น ง บปร ะมาณสนั บ สนุ น 19 0,50 0 บาท (หนึ่ ง แสนเก้ า หมื่ น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น )
1.2 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของชาวไทลื้ อ อ.ปั ว จ.น่า น งบประมาณสนั บสนุ น 138,500 บาท (หนึ่ ง แสนสามหมื่ นแปดพั นห้ าร้ อ ย
บาทถ้วน) และ 1.3 โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ
สนับสนุน 168,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการวิจัย การจัดการความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ : ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มซะป๊ะ
สมุนไพรในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณสนับสนุน
74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2564
1. โครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่น
น่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สานักงานพื้นที่พิเศษเมือ เก่าน่าน (อพท) งบประมาณสนับสนุน
500,000 บาท
2. โครงการจัดทาหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO การสนับสนุนงบประมาณ จาก สานั กงานพื้นที่พิเศษเมือเก่าน่าน
(อพท) งบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ชุดโครงการที่ 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
ววน. หน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)งบประมาณ
สนับสนุน 1,337,558 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
- ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย 4
โครงการย่อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณสนับสนุน 1,441,680 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่น
หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
3. โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์
จังหวัดน่าน: กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ววน. หน่วยงานใน
สัง กั ด สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริม วิท ยาศาสตร์ วิ จัยและนวั ตกรรม (สกสว.) งบประม าณสนับ สนุ น
1,009,176 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
โครงการได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2565
1. การยกระดั บ กลุ่ ม ทอผ้ า พื้ น เมื อ งด้ ว ยมื อ อ าเภอนาน้ อ ย จั ง หวั ด น่ า น แหล่ ง ทุ น สกสว.
งบประมาณสนับสนุน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบปัญหา
โควิดพื้นที่ ต.เมืองจัง อ.เมืองน่าน จ.น่าน แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) งบประมาณสนับสนุน 2,671,468 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
หกสิบแปดบาทถ้วน)
3. โครงการสารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดน่าน
สนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ผ่านสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน งบประมาณสนับสนุน 936,930 บาท
(เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ต.ไม้ขอน อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย สนับสนุนโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
/และเสนอข้อมูล…
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และเสนอข้อมูลโมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “BCG” ตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุมฯ และได้ให้ความรู้
ในที่ประชุมบุคลากรประจาเดือนที่ผ่านมา
2. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานในที่ประชุม ดังนี้
1. วาระที่ 1.3
ข้อ 1 การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวชรัสนันท์ ตาชม ได้รับมอบหมาย
จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เร่งปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้กากับติดตามและพัฒนางานร่วมกับทีม
ประชาสัมพันธ์ อาทิ การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน และดาเนินการการประชาสัมพันธ์ข่าว
กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนน่านบนสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง โดยได้ร่วมประชุมกับคณะทางานประชาสัมพันธ์ที่
แต่ง ตั้ง โดยสถาบัน คือ นายภัทรภูมิ สารคุณ เจ้าหน้าที่ และได้จัดทารายงานเสนอแนวทางการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีข้อจากัดในด้านบุคลากรในการลาคลอด
ข้อ 5 การขั บเคลื่ อ นการดาเนิน งาน คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ งานแผนด าเนิ นการ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ปีงบประมาณ 2565
2. วาระที่ 2 งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งมติการประชุมสภาฯ ในการประชุม
บุคลากรประจาเดือน และบันทึกเวียน แจ้งรองผู้อานวยการ ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์/สานัก ส่งไฟล์ ผ่านไลน์กลุ่มพี่น้อง
วชช.น่ า นเจ้ า เชิ ญ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในวาระ การประชุ ม สภาฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม /ตามที่ ส ภาได้ เ รี ย นเชิ ญ
และนารายงานการประชุมสภาฯเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนน่าน
3. วาระที่ 3 งานแผนนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทาร่าง ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณา และ แจ้งในที่ประชุม
เรื่อง ปฏิทินงานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
ดังไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
4. วาระที่ 4 งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนิน งานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและ
เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้รายงานในรูปแบบตาราง อาทิ จานวน งบประมาณ
(บาท) ใช้งบประมาณไปแล้ว (บาท) เหลืองบประมาณคงค้าง (บาท) เปอร์เซ็นต์งบประมาณคงเหลือ
2. การพิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรฝึกอบรม ให้ตอบโจทย์งาน
โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “BCG”
3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้ตอบโจทย์ชุมชน
4. การดาเนินงานวิจัยพัฒนาต่อยอด ให้ตอบโจทย์งาน โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “BCG”
5. การเขียนแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ตอบโจทย์ โมเดล เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน “BCG”
6. ให้มีการดาเนินงาน CBMC ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
7. ให้ทีมบริหาร ทบทวน การใช้งบประมาณการโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
ให้มีความยั่งยืน
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
มอบหมายผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่ง ยืน “BCG” และ
มอบหมาย นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การพัฒนางานวิชาการ
หลั กสู ต ร ตอบโจทย์ ชุม ชน และ โมเดล เศรษฐกิ จสู่ ก ารพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น “BCG”
ให้โ ดยให้ร ายงาน
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ หากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวาระสืบเนื่องในการประชุม
/3. 2 ติดตาม…
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3. 2 ติดตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/2564
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติการประชุมฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการดาเนินงานตามมติการประชุม
สภาฯ เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบ ทั้ง นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องยัง ไม่ไ ด้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ทราบ ในวาระ ดังนี้
1. วาระที่ 1.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชนและ
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีการศึกษา 2563
2. วาระที่ 1.2.4 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองห้า
ตาบลบัวใหญ่ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมและมติการประชุม ให้ดูรายละเอียดในการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ง ที่ 10/2564
มติ ที่ประชุมรับทราบส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระ 4.1 พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 สาหรับนักศึกษา รหัส 62,63 และ 64 จานวน 6 สาขาวิชา 16 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 96 รายวิชา นั้น
วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา สาหรับนักศึกษา รหัส 62,63 และ 64 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 6 สาขาวิชา
16 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 96 รายวิชา และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23ธันวาคม ๒๕๖4
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 6 สาขาวิชา 16 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 96 รายวิชา
มติ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญ ญา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วาระ 4.2 พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
น่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาและ
อนุปริญญาบัตร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 5
สาขาวิชา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร์ และ
การบริ ห ารการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง สิ้ น 96 คน และได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

หน้า ๙

การพิจารณา
ที่ป ระชุม ร่ ว มพิ จ ารณาแล้ว เห็ นชอบ เพื่ อ ขออนุ มัติ ก ารส าเร็จ การศึ ก ษาและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต ร
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 96 คน
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาและอนุปริญญาบัตร หลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 96 คน
วาระ 4.3 พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ได้ จั ด ท ารายงานการจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาหรับนักศึกษารหัส 63 และ รหัส 64 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม
2564 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มีทั้งหมด 14 ห้องเรียน แยกเป็นสาขา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 1 ห้องเรียน
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวน 2 ห้องเรียน
3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
จานวน 2 ห้องเรียน
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 5 ห้องเรียน
5. สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 2 ห้องเรียน
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จานวน 2 ห้องเรียน
วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
การพิจารณา
ที่ประชุม ร่วมพิจารณาแล้ว เห็ นชอบรายงานการจัด การเรีย นการสอน หลักสู ตรอนุปริ ญ ญา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายงานการจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วาระ 4.4 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ
ปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08)
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีการปรับปรุง แก้ไ ขหลักสูตรอนุปริญ ญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2562 (สมอ.08) เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม นายณัฐนันท์ ธนะสาร
ลาศึกษาต่อ และต้องดูแลกิจการของตนเอง จึงได้เปลี่ยนเป็น นางขนิษฐา ชวนานนท์ และได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้ง ที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม ๒๕๖4
วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08)
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปรับปรุงปี 2562 (สมอ.08)
/วาระ 4.5 พิจารณา …
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วาระ 4.5 พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 16 รายวิชา 17 กลุ่ม เรียน จานวนกลุ่มเป้าหมาย 365 คน งบประมาณ
รวมทั้ง สิ้น 290,100 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่ง ร้อยบาทถ้วน) และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด
16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ทั้ ง หมด
16 รายวิชา 17 กลุ่มเรียน
วาระ 4.6 พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรฝึกอบรม ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประจ าปี
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2565 จานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 1.การแปรรูปสมุนไพรชุมชน 2 ห้องเรียน จานวน
ผู้เรียนทั้ง หมด 70 คน 2.การทาลูกประคบสมุนไพร 1 ห้องเรียน จานวน ผู้เรียน 30 คน 3. การนวดไทย
1 ห้องเรียน จานวนผู้เรียน 25 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุม
ครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
การพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด
จานวน 3 รายวิชา ผู้เรียน 125 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด จานวน
3 รายวิชา ผู้เรียน 125 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วาระ 4.7 พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2565
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2565 เพื่อให้การประชุมสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบปฏิ ทิ น การประชุ ม สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ประจ าปี
พ.ศ.2565
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2565
เพื่อประสานส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมระเบียบวาระและผู้เข้าร่วมประชุมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการจัด
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี/ระเบียบวาระ ...
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