รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖4
วันอังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา 13.๓๐ น. ถึงเวลา ๑6.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสุเมษ สายสูง
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
4. นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วย ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
5. นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้อานวยการสานักผู้อานวยการ
6. นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครู/ผู้อานวยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
7. นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู/ผู้อานวยการสานักวิชาการ
8. นางโชติกา ณ หนองคาย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
9. นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
10. นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
11. นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
12. นางพรศิริ แสนสุข
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
13. นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
14. นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
15. นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
16. นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครูผู้ช่วย
17. นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
18. นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
19. นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20. นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
21. นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
22. นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี
23. นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
24. นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
25. นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
26. นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
27. นางสาววรัมพร เลิศฟองสมุทร
นักวิชาการพัสดุ
28. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
29. นางอาทิตยา คาวรรณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
30. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
31. นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
32. นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
33. นายวิชัย เขียวสีฟ้า
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา
/34.นางสาว…
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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34. นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
35. นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร
36. นางสาวกชพร ยาวิชัย
37. นายณชพล นันติ
38. นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงศ์
39. นางศรีวรรณ โนศรี
40. นางสาวจริยา อารินทร์
41. นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
42. นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
43. นางวิไล ณ น่าน
44. นางวรรณพร สุธรรม
45. นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
46. นายเหรียญ มหายศนันท์
47. นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวรัชนี คาลือ
2. นายธนวัฒน์ ใจคา
3. นายสังวร ก๋าจ๋อ
4. นายรพ มาแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสานักงานศูนย์น่านศึกษา
เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานขับรถ
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานที่บ้าน)
พนักงานขับรถ (ลากิจ)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เริ่มประชุม เวลา 13.๓๐ น.
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เกิดในกันยายน จานวน 3 ราย พร้อมมอบของขวัญเสริมสร้างกาลังใจ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
1.ขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่านที่ช่วยทุ่มเท ตั้งใจ การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทาให้วิทยาลัยชุมชนน่านประสบความสาเร็จ
2.มอบหมายงานส านั ก วิ ช าการ เป็ น เจ้ า ภาพการถอดบทเรี ย น ปรั บ โครงสร้ า งการท างาน
จากปีง บประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาการทางานและวางแผนการดาเนินงาน ปีง บประมาณ พ.ศ.2564
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เน้ น ย้าให้ บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่า น ในการแต่ ง กายประจ าวัน ตามหนั ง สื อ ของส านั ก งาน
จังหวัดน่าน
มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

/ระเบียบวาระที่ ๒…
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/๒๕๖4
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ง ที่ 2/๒๕๖4
วันอังคารที่ 9 มีนาคม ๒๕๖4
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่บันทึกเวียนในระบบ ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Line
กลุ่มพี่น้อง วชช.น่านเจ้า ให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
นางสาวทิพวรรณ สุขมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ แจ้งใน
ที่ประชุมเรื่อง สวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินการจัดทาระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัคร
เป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จานวน หุ้นละ 100 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4.1 สานักวิชาการ
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอขอบคุณบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่านทุกท่านที่ช่วยกันดาเนินงานของสานักวิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามแผนงานที่
วางไว้ ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้ง ในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 1 การปรับย้ายห้องเรียนนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา 2.การส่งต่อนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี 3.การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.การขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับภาคี เรื่ององค์กรผู้ใช้น้าจังหวัด
น่าน เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อไป และ 4.โครงการจัดทาหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม “งาน
หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน” เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO วงเงิน 300,000
บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อพท. น่าน จะดาเนินจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. ฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่นด้านงาน
หั ต ถกรรมพื้ น ถิ่ น น่ า น ในวั น ที่ 5 ตุ ลาคม 2564 ณ โรงเรี ย นดรุ ณ วิ ท ยาเทศบาลเมื อ งน่ า น (บ้ า นสวนตาล)
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ข้อมูลงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน และ 3. การประชุม
เชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโดมวิทยาลัยชุมชนน่าน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. นางราชาวดี สุข ภิร มย์ ครู /ผู้ อานวยการสานักวิ ชาการ แจ้ ง ในที่ ประชุม เรื่ อง ดั งนี้ 1. ปฏิทิ น
การจัดทารายงานประเมิน ตนเอง(SAR)และรับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ประจาปีการศึกษา 2563
ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 2. ส่ง ตารางจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา
2564 ส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 3.ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันที่ 15 ตุลาคม
2564 4.สอบปลายภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่าวังที่ 2-3 ตุลาคม 2564 และ 4.หลักสูตร
ฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายผู้รับบริการ จานวน 300 คน งบประมาณทั้ง สิ้น ระยะสั้น
297,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบทุกท่านให้ดาเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 4.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม
1. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดัง นี้
1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ขณะนี้คณะกรรมการได้ครบตามสัดส่วน และได้ดาเนินการประชุมไปแล้ว
/จานวน 1...
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จานวน 1 ครั้ง 2.ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด สนับสนุนเงินในการดาเนินงานห้องสมุด
มีชีวิต ในการนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุน จานวน 30,130 บาท (สามหมื่น
หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในการดาเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ปลูกฝังจิตสานึก
การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และแสวงหาการเรียนรู้สร้างสรรค์ตลอดชีวิต 3.การปรับปรุงห้องโดม
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และรองรั บ ในการประชุ ม 4. แนะน าบุ ค ลากรใหม่ นางสาวจริ ย า อาริ น ทร์ ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการสารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะเวลา
ดาเนินงาน เริ่มต้น กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5.โครงการวิจัยที่ต้องดาเนินการ
จานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1.โครงการวิจัยเรื่องการยกระดับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ อาเภอนาน้อย จัง หวัดน่าน
เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 2.โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าพื้นที่ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 3. โครงการวิจัย
เรื่องมหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่ง ด่วนให้เกษตรกรจัง หวัดน่านที่ ไ ด้รับผลกระทบปัญ หาโควิด เป็นเงิน
2,671,468 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) จากหน่วยบริหารและการจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 4.โครงการวิจัยเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ตาบลวังไม้ขอน อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ 5.โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะตามขนาดและ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
2. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การขยาย
ระยะเวลางานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จาก สกสว.ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
ได้ขยายระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม การใช้ประโยชน์จากห้องนิทรรศการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ให้ได้มากที่สุด อาทิ งานเสวนา ไลฟ์สดแสดงผลงานนิทรรศการ จัดนิทรรศการออนไลน์ เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 4.3 ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน)
1. นายยุ ท ธภู มิ สุ ป ระการ ครู วิ ท ยฐานะ ครู ชานาญการ/ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 1.งานนิทรรศการสรุปผลโครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่เสริมสร้างความและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24-27 กันยายน 2564 และ 2.จัดบูธงานเชื่อมรัด
มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 30กันยายน - 2 ตุลาคม 2564
2. นายวัชชิระ หวั่นท๊อก ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 1.รายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ฟื้นฟู ลายหม้อดอกปูรณฆฏะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งบริหารจัดการการ
ดาเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด -19 และดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. รายงานผลการดาเนินงานวิจัย
ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติบ้านหนองห้า ซึ่งชาวบ้านได้รับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ เป็นเงินประมาณ
400,000 - 500,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน อาทิ พัฒนาชุมชน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่าย ในด้านการออกแบบลายผ้า และ 3.กิจกรรมซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่ ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 จึงขอขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ชื่อชมโครงการหออัตลักษณ์นครน่าน ที่ได้ชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับทางสังคมที่ดี สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยชุมชนน่าน
/วาระที่ 4.4 …
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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วาระที่ 4.4 สานักงานผู้อานวยการ
1. นางสาวทิพวรรณ สุขมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 1. การจัดคู่มือการดาเนินงานสานักงานผู้อานวยการ อาทิ เอกสารงานการเงินและบัญชี ,
เอกสารงานนโยบายและแผน เอกสารเดินทางไปราชการ เริ่มใช้ในการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป และจะมีการจัดอบรมการใช้คู่มือฯ.ในการดาเนินการต่อไป โดยมอบหมายงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
น่ า น ในการด าเนิ น การฝึ ก อบรม 2. โครงการวิ จั ย ให้ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบศึ ก ษาคู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย
ของแหล่ง ทุนที่ได้รับงบประมาณให้ชั ดเจน และปฏิบัติตามคู่มือของทางราชการควบคู่กันไปเพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 3. เงิน รายได้ ค่าธรรมเนี ยม นัก ศึกษาหลั กสูต นอนุปริ ญ ญาและหลั กสูต รฝึก อบรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 4.แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลังคา
ห้องประชุมสิริเบญญา 1 5.ปัญหาโรงจอดรถ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่มีเลขพัสดุ และ6.งานปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นางสาวปวีณา ผาแสง นักวิชาการศึกษา แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต้องผ่านตามลาดับผู้บังคับบัญชาร่วมพิจารณาตรวจสอบก่อนส่งข้อเสนอโครงการ
3. นางสาวอั ญชัน ศศิ วัจน์ ไพสิฐ ครู วิท ยฐานะ ครูชานาญการ แจ้ง ในที่ ประชุ มเรื่ อง ดัง นี้
1.การประเมินข้าราชการครู พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน 2.การขออนุมัติ
ไปราชการ หากเดินทางไปราชการวันที่ติดต่อกัน สามารถเขียนขออนุมัติในครั้งเดียวกัน แต่ถ้าหากวันที่เดินทางไป
ราชการไม่ได้ติดต่อกัน ควรเขียนขออนุมัติเป็นครั้งๆไป และ 4.ขอเชิญเข้าร่วมโครงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. นายอัครธร ธิเขียว นักวิชาการศึกษา แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 1.งานตีเส้นถนนภายใน
วิทยาลัยชุมชนน่าน 2.ปรับปรุงจุดทิ้งถังขยะ 3.กาจัดปลวกอาคารทิศเหนือ ระยะเวลา 3 เดือน
5. นางสาวผุสดี สายวงศ์ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง 1.การตรวจรับพัสดุ
ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ2.การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะจัด ซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยยื่นรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs จานวน 6 ร้าน เพื่อเสนอราคา
6.นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ติดตามและ
รับทราบนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จากรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จากเว็บไซต์วิทยาลัย
ชุมชนน่าน http://www.nancc.ac.th/nancc/all_council_doc.html เพื่อดาเนินการ
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้ 1.ปรับปรุงแก้ไขวีดีทัศน์นาเสนอวิทยาลัยชุมชนน่าน
2.ปรับปรุง แก้ไขเว็บไซต์วิ ทยาลัยชุมชนน่าน 3.ปรับปรุงระบบสัญ ญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญ หา การเชื่อมต่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ เ สถี ย รขณะการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 4.การเช็ ค วั น ลาบุ ค ลากร ผ่ า นแบบฟอร์ ม
google form
มติที่ประชุม รับทราบ การปรับปรุงแก้ไขวีดที ัศน์นาเสนอวิทยาลัยชุมชนน่านและเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชน
น่าน จะดาเนินการจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 6 …
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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