รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ พิเศษ 3/๒๕๖4
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. – 12.00 น.
ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE
กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุเมษ สายสูง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
10. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
11. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
12. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 09.30 น.
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน อนุญ าตให้เปิดประชุมวิสามัญ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จานวน 10 คน ได้รับวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การรับ-จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ าน ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2564 ยอดคงเหลื อ ยกมา จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
รวมตั้ง แต่ต้นปี เป็นจานวนเงิน 832,423.93 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบ
สามสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจานวนเงิน 1,320บาท (หนึ่งพันสาม
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมตั้งแต่ต้นปี 933,093.69 (เก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ
/วาระที่ ๑.๒.2...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ ๑.๒.2 รายงานจานวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
เลขานุก ารสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น รายงานเรื่ อ ง จ านวนยอดรั บ สมัค รนั ก ศึก ษา หลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา
๒๕๖4 โดยเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มียอดผู้สมัคร
ทั้งหมด จานวน 149 คน ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.3 สรุปผลการประชุมหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (กรณีพิเศษ)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การประชุมหลักสูตรอนุปริญ ญาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัคร
จานวน 1 คน จากการประชาสั มพั นธ์ แ ละพูด คุย กับ ผู้ สนใจเรี ยนต่ อ ยัง พบปัญ หา อาทิ วุฒิ ก ารศึก ษาไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์รับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ไม่สามารถเดินทางมาเรียนห้องเรียน ณ วิทยาลัยชุมชน
น่านได้ ด้วยสถานการณ์และเหตุข้างต้น สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงเสนอแนวทางการในการจัดการเรียนการ
สอนดัง นี้ 1.ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยืดหยุ่น แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และ 2.จากแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดัง กล่าว ซึ่ง ยังไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนผู้ ส นใจเรี ย นในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า ว จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดแนะนาช่องทางการหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทางสาขาวิชายินดีจะเข้าไปหารือและจัดการ
เรียนการสอนตามกลุ่มผู้เรียนที่สนใจต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.4 การศึ ก ษา เรื่ อ งความรู้ แ ละความตระหนั ก ของประชาชนจั ง หวั ด น่ า น ต่ อ
สถานการณ์การระบาดรอบที่ 3 ของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องความรู้และความตระหนักของ
ประชาชนจั งหวั ด น่า น ต่อ สถานการณ์ ก ารระบาดรอบที่ 3 ของไวรั ส โควิ ด – 19 ในพื้ นที่ จั ง หวั ด น่ า น
ดาเนินการระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน
260 คน พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติมากที่สุด 4
อันดับ ดังนี้ 1.การใช้บริการตู้กด เครื่องหยอดเหรียญต่างๆ หรือ ATM 2.การรับประมานอาหารร่วมกันตั้งแต่
3 คนขึ้นไป 3.การไปร่วมงานศพ/งานบวช หรืองานบุญอื่นๆของชุมชน และ 4.การเดินทางบนรถตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
วาระที่ 1.2.5 การศึกษา เรื่องการรับรู้และการตัดสินใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนใน
พื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องการรับรู้และการตัดสินใจเรื่อง
วัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ในความ
รับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนน่าน จานวน 3 ตาบล ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ หากเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้ง
รายงานฯ ให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ 1.2.6 …
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ 1.2.6 รายงานความคื บ หน้ า โครงการปรั บ ปรุ ง นิ ท รรศการถาวรหออั ต ลั ก ษณ์ น ครน่ า น
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวร
หออัตลักษณ์นครน่าน ขณะนี้วิทยาลัยชุมชนน่านได้ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อสถาบัน และ ผู้ยื่นอุทธรณ์
ผู้มีสิทธิเสนอ ให้ทราบ พร้อมทั้งดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่ ได้ผู้รับจ้างเป็น บริษัท คีรี ครีเอชั่น
จากัด เริ่มดาเนินการ ตามสัญญา 1 พ.ค. 2564 ตามกรอบ TOR ผู้ว่าจ้างจะชาระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
โดยแบ่งออกเป็นงวด จานวน 4 งวด นับแต่วันที่วิทยาลัยชุมชนน่านได้ตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้างโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานในงวดงานที่ 1 ซึ่ง เป็นเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบร่าง
รูปแบบการจัดนิทรรศการ เนื้อหานิทรรศการและแผนการดาเนินงานการจัดนิทรรศการทั้งหมด ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับผลงานแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.7 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัวแข่งเรือเมืองน่าน
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัว
แข่งเรือเมืองน่า น ตามที่ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานพื้นที่
พิเศษ 6 โครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง เมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน
ประเด็นศึกษา หัวเรือและหางเรือ พญานาค งบประมาณทั้ง สิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
แผนงานงบสนับสนุนงบประจาปี พ.ศ.2563 (พบเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณจากสานักงานพื้นที่พิเศษ 6 มี
ความล้าช้า โดยเหตุถูกโจรกรรมข้อมูลทางดิจิทัล อิเล็คทรอนิค) จึง มีการขออนุญาตปรับแผนการดาเนินงาน
ขยายเวลาการดาเนินงานไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยดาเนินการผ่านกระบวนการเงินรายได้วิทยาลัย
แบบมีวัตถุประสงค์ และดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯของวิทยาลัยชุมชนน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2.8 ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์ (ร่าง)
ขอบเขตการดาเนินงาน โครงการสารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
น่าน ตามโครงการขั บเคลื่ อนงานวิจัยและพัฒ นาบุคลากรการวิจั ยด้านสั ง คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณโครงการ 895,800บาท (แปดแสนเก้าหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หน่วยรับผิดชอบโครงการ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
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 30 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1.วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีวาระการ
2.วั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่ ว มกั บ ภาคี ฯ กั ล ยาณมิ ต ร พิ ชิ ต โควิ ด ฯ น่ า น
ได้บริจาคสิ่งของข้าวสารและน้าดื่มให้กับ ผบ.มทบ.38 ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด -19
ระบาด ณ มทบ.38 ค่ายสุริยพงษ์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้ารับมอบของอุปโภค บริโภคจากสานักงานด้านความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนา
ชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด-19 ในฐานะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
/เวลา ๑๑.๐๐ น....
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เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ ลงพื้ น ที่ ต าบลกองควาย ร่ ว มแจกอาหารน้ าดื่ ม และเจลแอลกอฮอล์
หน้ากากอนามัย ของใช้ที่จาเป็นแก่ชุมชนในพื้นที่
3.วัน ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมศูนย์บริหารและการประสานการปฏิบัติตาม
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-19 เพื่อ
ดาเนินการรองรับกิจกรรมตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ ห้องประชุมสิริ
เบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
4.วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖4
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
เลขานุก ารสภาวิทยาลั ยชุมชนน่ าน รายงานเรื่อง รายงานการดาเนินการจั ดทาแผนกลยุท ธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน/ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมนน่าน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แบบมีส่วนร่วม ขณะนี้ชะลอการจัด
กิจกรรมเนื่องจาก อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ภายในเดือน มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดน่านและสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษประจาภาคการศึกษาที่ 2/256๓ (ครั้งที่ ๒)
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/256๓ (ครั้งที่ ๒) จานวน 5 คน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาค
การศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรอนุปริญญา จานวน 6 สาขาวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติตารางการจัดการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรอนุปริญญา จานวน 6 สาขาวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
/ระเบียบวาระที่ 5 ...
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