รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 13/๒๕๖3
วันอังคาร ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
ผู้มาประชุม
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
5. นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้แทน)
6. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสุเมษ สายสูง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
11. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
12. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
13. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมประชุม
นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครู/หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ และติดภารกิจอื่น)
นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งที่ประชุมเรื่อง หนังสือสถาบันวิทยาลัย ที่ อว 0610(4)/3957
เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 3 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน วงเงิน
ทั้งสิ้น 870,200บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบและเน้นย้าเรื่องงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้รายงานข้อมูลการดาเนินงาน
ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 1.1.2 แต่งตั้งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้ง ที่ประชุมเรื่อง การแต่ ง ตั้ ง ประธานสภาและรองประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศแต่งตั้ง ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
วิทยาลัยชุมชนน่าน และ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกาศแต่ง ตั้ง นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ปฏิบัติ
หน้าที่รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
มติที่ประชุม รับทราบ
.../ วาระที่ ๑.๒
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้า สิบ
สามสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจานวนเงิน 148,971บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 750,884.93 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น
แปดร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ใช้จ่ายตามแผนงบประมาณประจาปี แต่ละไตรมาสและ
กากับการดาเนินงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามงวดงานและเวลาให้มีประสิทธิภาพ และขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินฝากไม่มีรายตัวจาก นางสาวทิพวรรณ สุขมี ครู/หัวหน้างานการเงินและบัญชี
วาระที่ 1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัย
เลขานุการสภาวิ ทยาลั ยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1.รศ.พิษณุ เจียวคุณ ประธานกรรมการการประเมิน 2. นางพีณา จันทะแก้ว
กรรมการการประเมิน 3. นางสาวสุภาวดี มาศบาง กรรมการและเลขานุการ โดยมีรายละเอียดผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในระดับ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2.86
3.44
3.18
3.24
3.37
3.01

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ค ะแนนเฉลี่ย 3.91
ระดับดี
รายละเอียด

คะแน
อยู่ใน
นเฉลี่ย
ระดับ
ระดับวิทยาลัยชุมชน
3.91
ดี
และขอขอบคุ ณ กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า นทุ ก ท่ า นในการเข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น ฯ
จนการประเมิ น ดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ ลุ ล่ ว งเรี ย บร้ อ ยและประสบความสาเร็ จ ไปอย่ า งดี ยิ่ ง และจะได้ จั ด ประชุ ม จั ด ทา
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามข้ อ เสนอแนะและแนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ปี พ.ศ.2562 ต่ อ ไป
.../มติที่ประชุม
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
และเชิญกรรมการสภาฯร่วมเป็นที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ กากับติดตามและดาเนินงานตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ และร่วมเป็นที่ปรึกษางานด้านต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน 2.การจัดทางานวิจัย อาทิ ศึกษาปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษา การจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับนัก ศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน 3.การจัดการ
ศึกษาในระบบเครดิตแบงค์ 4. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : IDP. Individual Development Plan : IDP
5. กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในความเป็น “วิถีน่าน” เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 6 .รายงานการติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านทุก
ไตรมาส 7.ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อช่วยการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 8. กรรมการสภาฯและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่ว มถอดบทเรียน จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop แต่ละประเด็น
วาระที่ 1.2.3 การเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 2/2563 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การเปิดห้องเรียน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ กาหนดให้ มีการเปิดภาคการศึก ษาที่ 2 /2563 ในวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2563 มีจานวน
ผู้มาสมัครเรียน 25 คน ณ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.วางแผนการทางานในพื้นที่ในการเปิดห้องเรียนใหม่
ในปีการศึกษาถัดไป 2.จัด ทางานวิจัย เพื่อเก็บข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกเข้ าศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชนน่า น
3.รายวิชาในการจัดการเรียนการสอน เน้นสอดแทรกกระบวนการเรียนการสอนด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
ลงมือฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 4.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเข้าสู่สถาบันทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามี
อัตราคงอยู่และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้คุณภาพการศึกษา
วาระที่ 1.2.4 4 การติดตามผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพนวดไทยเพื่อ สุขภาพ ภายใต้ทุน
พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การติดตามผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ ภายใต้ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะทีมงาน กสศ.ส่วนกลาง และพี่เลี้ยงภาคเหนือ รวมถึงคณะวิจัย
ของ มจธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการของ กสศ. และนาองค์ความรู้ที่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมีอยู่มาช่วย
หนุนเสริมการท าโครงการ ในการนี้ วิทยาลัยชุ มชนน่ านและเรื อนจาจัง หวั ดน่า น ได้ ดาเนิ นเสนอผลการด าเนิ น
โครงการ ซึ่งทางทีมผู้ตรวจเยี่ยมได้ชื่นชมและเล็งเห็นว่าโครงการมีผลกระทบที่สูง ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ได้จริง จึงเสนอว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เสนอโครงการต่อยอดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดัง นี้ การลงพื้นที่สารวจความต้องการ ในพื้นที่อาเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพบว่าหลักสูตรนวดไทยเป็นหลักสูตรที่ช่วยชุมชน ให้มีอาชีพรายได้จากการท่องเที่ยว
เสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรได้ จึงมีความต้องการให้เปิดหลักสูตรในพื้นที่ต่างๆ
วาระที่ 1.2.5 การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาลัยชุมชนน่าน
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 202
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
…/มติที่ประชุม
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อ เสนอแนะดั ง นี้ 1. ร่วมกันพิจ ารณาปรับปรุง ทบทวน บันทึ ก
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ มี อยู่ 2.รายงานผลการจั ด ท าบั น ทึก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานที่ไ ด้จัดทาโครงการร่วมกัน 3.จาแนกประเภทการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ไ ด้จัดทาโครงการ
ร่วมกัน 4. เสนอการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน มอบให้ผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปและรายงานอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 1.2.6 การเขี ยนขอเสนอโครงการวิ จั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ อกองทุ นวิ ทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ต่อกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โครงการที่วิทยาลัยชุมชนน่านเสนอและนาเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 1. ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พักที่เป็นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้ อ มตามมาตรฐาน NQI ในจั ง หวั ด น่ าน” ประกอบด้ ว ยโครงการย่ อย 4 โครงการ 2.ชุ ด โครงการ
“ความสามารถในการรองรับนั กท่องเที่ยวของแหล่ง ท่อ งเที่ย วในอ าเภอปัว จัง หวัดน่ าน หลัง วิก ฤติโควิด -19”
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ 3. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นที่
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน” (โครงการต่อเนื่องจากปีงบ 64) 4. ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือย้อมสีจาก
ธรรมชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนอง
ห้า ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ และขอรายงานการดาเนินงานเครือข่าย
บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนมอบหมายให้คณะทางาน 9 ครือข่าย เสนอชุดบริหารจัดการขยะ ให้เครือข่าย
บริ หารการวิ จั ยภาคเหนื อ บน โดยให้ง บประมาณจั ง หวั ดละ2 ล้า นบาทในปีง บประมาณ 2564 จั ด ทา full
proposal ใน 5 จังหวัด ๆ ละ 4 อบต. เข้าร่วมวิจัย ประกอบด้วย 1. เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับม.แม่โจ้และม.พายัพ 2.เชียงราย ผู้รับผิดชอบแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับม.ราชภัฎเชียงราย 3. น่าน ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ มจร. 4. ลาปาง ผู้รับผิดชอบมหาวิทยาราชภัฎลาปาง ร่ วมกับ มทร.ล้านนา ลาปาง 5.
พะเยา ผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล
วิทยาลัยชุมชนน่านได้เสนอ Full Proposal ในชื่อเรื่อง “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดน่าน” โดยมีอบต.พื้นที่ในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมประกอบด้ว ย 1. เทศบาลตาบลปัว
อาเภอปัว 2. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าคา ท่าวังผา 3. องค์การบริหารส่วนตาบลยาบหัวนา เวียงสา
4. เทศบาลตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ ให้กาลังใจทีมนักวิจัยทางานวิจัยเพื่อชุมชน มอบให้เสนอรายละเอียดแต่ละ
โครงการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 1.2.7 การประเมินผลโครงการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ตามตัวชี้วัดของโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
เลขานุก ารสภาวิ ท ยาลั ย ชุม ชนน่า น รายงานเรื่ อ ง การประเมิ น ผลโครงการศูน ย์ น่ านศึ ก ษา
หออัตลักษณ์นครน่าน ตามตัวชี้วัดของโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน
2563 – 1 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดัง นี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
2. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย 3. นายมนัส จันทร์พวง และ4. นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ จากการประเมินดังกล่าว
ก็ได้ลุล่วงเรียบร้อยและประสบความสาเร็จไปอย่างดียิ่ง โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ตามกรอบ
การประเมิน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
รับผิดชอบงานหออัตลักษณ์นครน่าน สร้างและรายงานความชัดเจนในกรอบของ คน งาน งบประมาณ ในการ
บริหารหออัตลักษณ์นครน่าน ให้เห็นภาพการเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม
…/วาระที่ ๑.3
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : 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 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังนี้
1. วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กับวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. วัน ที่ 7 ธั นวาคม พ.ศ.2563 ร่ ว มประชุม บุ คลากรวิ ท ยาลั ย ชุม ชนน่ า น ณ ห้อ งประชุ ม
สิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน
3.วั น ที่ 5 ธั น วาคม พ.ศ.2563 ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ในหลวงรั ช กาลที่
9 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4. วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมข้าวสามัคคี
ทาดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง "พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว" ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)
5. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวนาบุญแสงทองรีสอร์ท อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดาเนินงานโดยนายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประธานกรรมการบริหารแสงทองกรุ๊ปและแสงทองรีสอร์ท ตามโครงการชวนกัน
ทาดีข้าวนาบุญแสงทองของคนน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย หลากหลายผู้คนและชนชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นจุด
ศูนย์รวมของกัลยาณมิตรภาคีฯและเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ แสงทองรีสอร์ท อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
6. วัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบวุ ฒิบั ต รและปิด อบรม โครงการบริ ก ารวิ ชาการ
รูปแบบการจัดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการตัดตุงต้องลาย ซึ่งเป็นหลั กสูตรที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่คนใน
ท้องถิ่น ผ่านองค์ความรู้พื้นถิ่น ในการตัดตุงต้องลาย และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดน่าน โดยชุมชนในเขตพื้นที่
เมืองเก่าน่าน ในเขตเวียงเหนือ ชุมชนบ้านสถารส ชุมชนบ้านมหาโพธิ และชุมชนบ้านน้าล้อม เป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง และมีความพร้อมของประชาชนในชุมชน ในการร่วมโครงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๔ ส.ค. - ๑๑ ก.ย.
๒๕๖๓ รวมจานวนทั้งสิ้น ๖๐ ชั่วโมง มีผู้ลงทะเบียน ๓๐ คน และผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน ๒๙ คน ณ ห้องเรียน
ศาลาอเนกประสงค์วัดสถารส อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ร่วมกับ ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คาพงษ์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช าสาธารณะสุ ข ชุ ม ชน ร่ ว มพบปะ หารื อ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ระหว่ า งสถาบั น การศึก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษา เพื่อ สนับ สนุน การจั ดการศึก ษาในจัง หวัด น่ า น
“ประเด็นการต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาตรี” ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
8. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว
วิถีคนเมืองน่าน ภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
“กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน” ณ โฮงเจ้าฟองคา ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจัง หวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น
ประธานในพิธีในการแถลงข่าว
…/9.วั น ที่
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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9. วั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่ ว มการประชุ ม สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
ครั้ง ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติ
จากท่าน ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุม #วิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อคนน่าน
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และกล่ า วชื่ น ชมพร้ อ มให้ กาลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถความเสียสละตลอดระยะเวลา 6 เดือน ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศการทางานที่ดีร่วมกัน วิทยาลัย
ชุมชนน่าน คนน่านเพื่อคนน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน บ้านของเรา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ป ระชุ ม ร่ว มกั น พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ยชุ ม ชนน่ า น
ครั้งที่ 12/๒๕๖3 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ตามที่ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบให้ เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง
รายงานรายละเอียดงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2564 สรุปงบประมาณที่วิทยาลัยชุมชนน่านได้รับ วงเงินทั้งสิ้น
11,536,635 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) PO 91,353.33 บาท (เก้า
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) งบประมาณที่ใช้ 1,243,089.39 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
สี่หมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ร้อยละ 10.78
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ มอบให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับและดาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาเห็นชอบเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา 2/2563 รอบที่1
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ
ภาคการศึกษา 2/2563 รอบที่1 จานวน 12 ท่าน และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ ๔.2 พิจ ารณาเห็ นชอบตารางการจัด การเรีย นการสอนและศัก ยภาพครู ผู้ส อน ภาคการศึ กษา
2/2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการ
สอนและศักยภาพครูผู้ สอน ภาคการศึกษา 2/2563 สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ และได้ผ่ านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

…/วาระที่ ๔.3
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ ๔.3 พิ จ ารณาเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2563 (สมอ.๐๘)
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
อนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2563 (สมอ. ๐๘) เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
คือ นางสาวพรศิ ริ กล่ าป่ ว น ได้ แ ก้ ไ ขค าน าหน้ า ชื่ อ และนามสกุ ล เป็น นางพรศิ ริ แสนสุ ข และแก้ ไ ขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจาก นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ ได้รับบรรจุราชการกอง
การเงินและบัญชี กรมชลประทาน จึงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่คือ
นางวัน เพ็ ญ ยอดมงคล และได้ ผ่า นการพิ จารณากลั่น กรองจากคณะอนุกรรมการวิ ชาการวิท ยาลัย ชุม ชนน่า น
ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4.4 พิ จ ารณาเห็ น ชอบการเปิ ด ห้ อ งเรี ย นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบการการเปิดห้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ศัก ยภาพคนและชุ ม ชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจ าเดื อ น มกราคม 2564 จ านวน 4 หลั ก สู ต ร
ผู้รั บ บริก าร จ านวน 115 คน รวมงบประมาณ วงเงิ น ทั้ง สิ น 105,000 บาท (หนึ่ ง แสนห้ าพั น บาทถ้ ว น)
และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
11/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4.5 พิจารณาเห็นชอบระบบโครงสร้างและฐานะของหออัตลักษณ์นครน่าน
นายยุ ท ธภู มิ สุ ป ระการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย ชุม ชนน่า น เสนอที่ ป ระชุ มเพื่อ พิจ ารณา
เห็ น ชอบระบบโครงสร้างและฐานะของหออัตลักษณ์นครน่าน โดยคณะกรรมาการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การแบ่งส่วน
ราชการ ให้มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน ของวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยใช้ชื่อว่าศูนย์หออัตลักษณ์นครน่าน ยกเลิก
คาว่า “ศูนย์น่านศึกษา” เกิดความสับสนในการสื่อสาร ชื่อเรียก ควรใช้คาว่า “หออัตลักษณ์นครน่าน”
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ ให้ ห ออั ต ลั ก ษณ์ น ครน่ า นมี ฐ านะ
เที ย บเท่ า สานั ก งานของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น และมี ข้ อ เสนอแนะ ให้ ส่ ง เรื่ อ ง รายงานไปยั ง สถาบั น
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 นายสุเมษ สายสูง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ขออนุญาตให้ผู้อานวยการแต่ละ
สานัก/ศูนย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวาระที่นาเสนอเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ในคราวประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่านครั้งต่อไป
วาระที่ 6.2 ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2564 เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.../ วาระที่ 6.3
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ 6.3 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/๒๕๖4 กาหนดประชุมวันศุกร์ ที่ 22
มกราคม พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.3๐ น ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตามปฏิทินกาหนดการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชรัสนันท์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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