รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันอังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑2.๐๐ 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
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
5. นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้อานวยการสานักผู้อานวยการ
6. นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู/ผู้อานวยการสานักวิชาการ
7. นางโชติกา ณ หนองคาย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
8. นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
9. นางพรศิริ แสนสุข
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
10. นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
11. นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครู
12. นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู
13. นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
14. นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
15. นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16. นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
17. นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี
18. นางสาวนุจณี วันชนะ
นักวิชาการศึกษา
19. นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
20. นางสาวรัชนี คาลือ
นักวิชาการศึกษา
21. นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
22. นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
23. นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
24. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
25. นางอาทิตยา คาวรรณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
26. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
27. นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
28. นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
29. นายวิชัย เขียวสีฟ้า
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา
30. นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสานักงานศูนย์น่านศึกษา
31. นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร
เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป
32. นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
33. นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทาความสะอาด
34. นายเหรียญ มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
35. นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
/ผู้ไม่มาประชุม…
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายฌัชชภัทร พานิช
2. นายกิตติกรณ์ สมยศ
3. นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
4. นายปิยะพล ทวีวรรณ
5. นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
6. นางทิพธิญา ภาวะพรหม
7. นางวิไล
ณ น่าน
8. นางวรรณพร สุธรรม
9. นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
10. นายสังวร ก๋าจ๋อม
11. นายรพ มาแก้ว

ครู (ไปช่วยราชการ)
ครู/ผู้อานวยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ (ลาพักผ่อน)
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ (ลาพักผ่อน)
ครูผู้ช่วย (ไปราชการ)
นักวิชาการวัดและประเมินผล (ลากิจ)
พนักงานทาความสะอาด (ลากิจ)
พนักงานทาความสะอาด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น.
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เกิดในเดือน มีนาคม จานวน 2 ราย พร้อมมอบของขวัญเสริมสร้างกาลังใจ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
1.ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรวิท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า นทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามสาคั ญ ในการประชุ ม บุ ค ลากร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
2. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัง หวัด น่าน ประจาเดื อน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทั้ง นี้
สามารถเข้าไปอ่านรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัง หวัดน่าน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงานจังหวัดน่าน http://www.nan.go.th/announce/5/
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/๒๕๖3
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้ง ที่ 1/๒๕๖3
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยได้เสนอผ่านช่องทาง ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Line
กลุ่มพี่น้อง วชช.น่านเจ้า ก่อนวันประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และมีการออกแบบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานการณ์/ปัญหา
- งบประมาณที่จะนามาใช้ในค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมกับด้านสวัสดิการของวิทยาลัย ขาดแคลน
/และมีความจาเป็น...
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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และมีความจาเป็นต่อเนื่อง
2. เป้าหมายกองทุนและสวัสดิการ
- เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงบประมาณ มีเงินกองกลางสาหรับดาเนินการด้าน
สวัสดิการ และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร
3. แนวทาง/ข้อเสนอ
- กองทุนและสวัสดิการ
4. วิธีการหมุนเวียนเงิน อาทิ
- ผ้าป่าเพื่อระดมทุนก้อนแรก
- ขอความอนุเคราะห์จากกองทุนคาราบาว
- ผอ.ร่วมสนับสนุนเงินทุน 10,000 บาท
- ขอความร่วมมือจากบุคลากรเป็นครั้งไป
- ระดมทุนจากบุคลากร
- ระดมทุนจากงานวิจัย/วิทยากร (ค่าตอบแทนกรณีบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากรภายนอก)
5. การสร้างความโปร่งใส่
- ต้องมี คณะกรรมการ ในการกากับดูแลติดตาม
โดยมอบหมาย นางสาวทิพวรรณ สุขมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการ และงานการเงิน ทาหน้าที่ยกร่างและดาเนินการกองทุนและสวัสดิการ
มติที่ประชุม เห็นชอบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4.1 สานักวิชาการ
นางราชาวดี สุขภิรมย์ ครู/ผู้อานวยการสานักวิชาการ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้
4.1.1 ประชุมอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน
4.1.2 การปรั บ ย้ า ยห้ อ งเรี ย นเพื่ อ รองรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการเปิ ด ภาคเรี ย น
ภาคการศึกษาที่1/2564 ดังนี้ 2.1 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ อาเภอเชียงกลาง ย้ายห้องไปเรียน โรงเรียน
เชียงกลางประชาพัฒนา 2.2 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านขอน อาเภอปัว ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต 2.3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสถาน อาเภอนาน้อย ย้ายห้องเรียนไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ
4.1.3 การขอเปิ ดหลั ก สูต รฝึก อบรม ประจาเดื อน มีนาคม ๒๕๖4 จ านวน 3 รายวิ ช า ดั ง นี้
3.1 การผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนต่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ณ หอประชุมบ้านจอมจันทร์ ตาบลจอมจันทร์ อาเภอ
เวียงสา 3.2 การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า ณ หอประชุม บ้านนาไค้ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอนาน้อย 3.3 การแปรรูปสมุนไพร
ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง
ในที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ทยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ดั ง นี้ 1. ความสะอาดของ
ห้องเรียน 2.บริการห้องพยาบาลนักศึกษา 3.ความพร้อมและระบบหอพักนักศึกษา 4.ห้องอาหาร สาหรับนักศึกษา
ในช่วงเวลาพักกลางวัน และพื้นที่นั่งพักผ่อนภายในวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
วาระที่ 4.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม
นางพรศิ ริ แสนสุ ข ครู วิ ท ยฐานะ ครู ช านาญการ/ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ฯ
แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้
4.2.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านศรีบุญเรือง อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
/ภายใต้โครงการ…
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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ภายใต้โครงการภูมิทัศน์ชีวิต ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) อยู่ระหว่างดาเนินการขอเครื่องหมาย อย.
4.2.2 การจัดโครงการวิจัยในเดือนมีนาคม 2564 จานวน 3 ชุดโครงการ ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่อาเภอบ่อเกลือ
2. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน
ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงแก้ว
3. โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ชาติพันธุ์จัง หวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
แกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช
4.2.3 การต่อยอดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ด าเนินโครงการในเรือ นจาจัง หวัด น่าน เมื่ อวัน ที่ 3 มี นาคม 2564
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ให้ เ กี ย รติ ม อบวุ ฒิ บั ต รให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
ปัจจุบันได้ทาศูนย์ฝึกอาชีพนวดไทย ภายในบริเวณเรือนจาชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน แดนหญิง จานวน 2 เตียง
อนาคตได้วางแผนการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพนวดไทย เพิ่มเติม บริเวณด้านหน้าเรือนจาชั่วคราวเขาน้อย จัง หวัดน่าน
เพื่อบริการประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังได้รับการเชื่อมโยงจากจากภาคี เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน เพื่อ ต่อยอดพัฒนา
อาชีพให้มีความหลากหลาย
มติที่ประชุม รับทราบ นายสุเมษ สายสูง ผู้ อานวยการวิทยาลัยชุม ชนน่าน พร้ อมและตั้ง ใจ
เข้าร่วมทุกโครงการ โปรดแจ้งกาหนดการที่งานธุรการและสารบรรณ
วาระที่ 4.4 หออัตลักษณ์นครน่าน
นายยุทธภูมิ สุประการ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ดังนี้
4.4.1 นายกสภาสถาบัน พร้อมด้วยผู้อานวยการสถาบันวิ ทยาลั ยชุม ชน ลงพื้ นที่ติ ดตามงาน
โครงการองค์ความรู้ช่างศิลป์พื้นถิ่นน่านและโครงการพุทธศิลป์ถิ่นน่าน ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2564
4.4.2 กิจกรรมวาดภาพกาแพง ศิลปวัฒนธรรม สู่ชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน สู่ “บ้านดอนมูล
Street Art , Graffiti ” ระหว่างวันที่12-31 มีนาคม 2564 ณ บ้านดอนมูล ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4.4.3 กิจกรรมรักบ้านเกิด เชิดชูอัตลักษณ์น่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) ในวันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ วัดคือเวียง ตาบลส้าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4.4.4 รายงานผลการดาเนินงานวิจัยผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติบ้านหนองห้า ประจาปี
งบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างการศึกษาการทาบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดน่าน
4.4.5 ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนศิลปินไทย สหราช
อาณาจักรภายใต้สถานการณ์โควิด 2019 ในวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2564 ณ เฮือนแม่คาแปง บ้านน้าครกใหม่เกาะ
สวรรค์ จังหวัดน่าน
มติที่ ประชุ ม รับ ทราบและมี ข้อ เสนอแนะโครงการงานวิจั ยผ้ าทอพื้ นเมือ งย้ อมสีจ ากธรรมชาติ
บ้านหนองห้า จัดทาบทความจากผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
บทบาทของสถานศึกษากับการจัดการชุมชนบ้านศรีบุญเรือง อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
นางพรศิริ แสนสุข ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ/ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา เรื่องบทบาทของสถานศึกษากับการจัดการชุมชนบ้านศรีบุญเรือง อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จากการ
รับนโยบายจากคณะผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เสนอหลักสูตรฝึกอบรม
มติที่ประชุม รับทราบส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
/ระเบียบวาระที่ 6…
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
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