รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันศุกร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห(องประชุมจันทนผา สํานักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
........................................................................
ผู(เข(าประชุม
๑. นายอชิพล พชรพงศพลิน
๒. วาที่รอยโทดิลก ศิริวัลลภ
๓. รอยตํารวจโทนริศ สายแกว
๔. นายพงศเทพ ไขมุกด
๕. นายศุภชัย รุงอารยะทรัพย
๖. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
๗. นายสุรชิต ธารประสพ
๘. นายไสว ชินพงษ

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ผู(ไม1เข(าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. ผูชวยศาสตราจารยประทีป หมวกสกุล
๒. นายธีระ อัครมาส
๓. นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
๔. นางกรรณิกา ดํารงวงศ

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ผู(เข(าร1วมประชุม
๑. นางสาวสมร แดงเอียด

พนักงานจางเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การโอนย(าย ข(าราชการครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
ตามที่คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหโอนยาย นางกัญชลิกา กราบไกรแกว
ครู คศ.๑ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย นั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึง
จัดทําโครงการศึกษาดูงาน ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแกว และ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ในระหวางวันที่ ๒๑-๒๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกทานเพื่อเขารวมโครงการดังกลาว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒

เรื่อง แนะนําหัวหน(าหน1วยจัดการศึกษาอําเภอรือเสาะ

สรุปเรื่อง
นายจําเป?น ป@ยะรัตน หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กลาว
แนะนําตัวเอง และพรอมปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเต็มความสามารถและปฏิบัติตามนโยบายของ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
มติ
ที่ประชุมแสดงความยินดี และกลาวตอนรับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
ตามที่ไ ดมีก ารประชุม สภาวิท ยาลัย ชุม ชนนราธิว าสครั ้ง ที ่ ๙/๒๕๕๖ เมื ่อ วัน ศุก ร ที ่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๖ นั้น งานเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว จํานวน ๑๒ หนา จึงนําเสนอที่
ประชุม เพื ่อ รับ รองรายงานการประชุม สภาวิท ยาลัย ชุม ชนนราธิว าสครั ้ง ดัง กลาว ในการประชุม ครั ้ง นี้
(รายละเอียดแนบทาย)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่อง พิจารณาข(อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไดดําเนินโครงการพัฒนาระเบียบ ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนเพื่อการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจวิทยาลัยชุมชน เพื่อปรับปรุงขอบังคับวิทยาลัยชุมชนและการบริหารจัดการ
ที่สอดคลองกับภารกิจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา แนวทางการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกร ที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๖ เรื่อง พิจารณาขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และมีมติใหกรรมการแตละทานไดอานเนื้อหาเอกสาร
แนบกอน
ข(อเท็จจริง
จากการดํ า เนิ น โครงการดั ง กลาวจึ ง ขอเสนอขอบั ง คั บ เพิ่ ม เติ ม และขอบั ง คั บ ควรพิ จ ารณา
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับบริบทวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้
๑. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยสภาวิชาการ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยการแบงสวนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และวาระการดํารง
ตําแหนง อาจารยพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. ขอบั งคับ วิ ทยาลั ยชุ มชนนราธิว าส วาดวยหลักเกณฑ วิธี การแตงตั้งและวาระการดํ า รง
ตําแหนงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยหลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและวาระการดํารง
ตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง วิทยากรหรือผูสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานการศึกษาและดานคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ รายละเอียดและเหตุผลที่เสนอดําเนินการปรับปรุงแกไข ขอบังคับดังกลาวใน (เอกสาร
แนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง ๗
ขอบังคับ

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือ จากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจงใหวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙
เดือน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดรวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน
จากผูรับผิดชอบตัวชี้วัด พรอมทั้งนําสงสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตามกําหนดวัน เวลาที่ไดรับแจงเรียบรอย
แลว (เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เพิ่มเติม
ร.ต.ท.นริศ สายแกว เสนอใหผูกํากับดูแลตัวชี้วัดระบุ “อุปสรรคตอการทํางาน” ของตัวชี้วัดที่มี
“คาคะแนนที่ได” ไมเต็ม ๕ คะแนน ทั้งนี้เพื่อความสอดคลองและไดทราบถึงปMญหาที่เกิดขึ้น

วาระที่ ๔.๒

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดดําเนินการจัดทํารางแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในการ
ดําเนินงานประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และเพื่อเป?นแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จเพิ่มขึ้นและตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ป<งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ ๔.๓

เรื่อง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให(บริการ หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส ไดจั ด โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร หลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๖ แลวนั้น
ข(อเท็จจริง
กลุมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ หลักสูตรอนุปริญญา ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบดวย
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนก ๕ ดาน
(๑) ดานขั้นตอนการใหบริการ
(๒) ดานการใหบริการของเจาหนาที่
(๓) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
(๔) ดานคุณภาพการใหบริการ
(๕) ดานความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการฝOกอบรม
(เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ ๔.๔

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการจัดให(บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร(าง
ประสบการณด(านอาชีพและด(านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําป@
งบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไดอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณ
ดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไดดําเนินการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําป<งบประมาณ
๒๕๕๖ แกผูสนใจทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส นั้น
ข(อเท็จจริง
กลุมงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิต
ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการจัดใหบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ
และดานคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะฯที่เป@ดสอน
จํานวน ๒๔ หลักสูตร จํานวนกลุมผูเรียน ๖๑ กลุม และผูสําเร็จ จํานวน ๑,๒๑๓ คน (เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เพิ่มเติม
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง เสนอใหใชระยะเวลาในการเรียน ๕-๖ เดือน หรือมากกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอหนึ่งหลักสูตรฯ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดทักษะและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง
นายไสว ชินพงษ ชี้แจงวาการใชระยะการในการเรียน ๕-๖ เดือน หรือมากกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอ
หนึ่ ง หลั ก สู ต รฯ ทํ า ใหผู เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะและสามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ ไดจริ ง แตจะทํ า ใหไมไดจํ า นวน
กลุมเปRาหมายตามที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกําหนด และคาใชจายเกินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จึง
เสนอแนวทางการทําหลักสูตรในป<งบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ควรแบงเป?น ๒-๓ ระดับ เชน ๓๐ ชั่วโมง , ๔๕ ชั่วโมง
และ ๖๐ ชั่วโมง เป?นตน
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง ไดเสนอ “หลักสูตรการดูแลชวยเหลือผูปSวยและสูงอายุ” เนื่องจากที่
โรงพยาบาลโก-ลก มีผูใชบริการดานนี้คอนขางมากแตมีจํานวนผูใหบริการไมเพียงพอ
นายสุรชิต ธารประสพ เสนอเหตุผลที่ “หลักสูตรการดูแลชวยเหลือผูปSวยและผูสูงอายุ” ไมได
รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในการสมัครเรียนเกิดจาก ๑) การดูแลผูปSวยและผูสูงอายุของคนสวนใหญใน
จังหวัดนราธิวาสยังใชระบบเครือญาติ ๒) การใชบริการดูแลชวยเหลือผูปSวยและผูสูงอายุยังอยูในวงแคบๆ ตาม
โรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เทานั้น ดังนั้นหากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเป@ด “หลักสูตรการ
ดูแลชวยเหลือผูปSวยและผูสูงอายุ” ควรทําสัญญากับทางโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เพื่อใหมี
ตลาดงานรองรับผูที่เรียนจบ
นายอชิพล พชรพงศพลิน เสนอใหนายไสว ชิน พงษ ผูอํ านวยการวิทยาลัย ชุ มชนนราธิว าส
ประสานงานกับโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เพื่อปรึกษาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฯ โดยขอความชวยเหลือเกี่ยวกับผูสอนและตลาดรองรับผูที่เรียนจบ โดยใหวิทยาลัยชุมชนเป?นผูรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนและออกใบรับรองประกาศนียบัตร
นายไสว ชินพงษ เสนอวารายละเอียดของ “หลักสูตรการดูแลชวยเหลือผูปSวยและผูสูงอายุ”
สามารถขอตัวอยางจากวิทยาลัยชุมชนอื่นที่เป@ดหลักสูตรนี้อยูมาปรับปรุงใชได และเห็นดวยกับการทําสัญญากับ
โรงพยาบาล เนื่องจากมีประโยชนดังนี้
-ทราบปริมาณความตองของตลาด ทําใหกําหนดจํานวนผูเรียนตามหลักสูตรได
-หาตลาดรองรับใหแกผูที่เรียนจบ
-สามารถประมาณรายไดใหกับผูเรียนเห็นชัดเจน
สวนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิต
อื่นๆ ควรจัดเวทีประชาคมรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน กํานัน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อสํารวจ
และทราบความตองการเรียนรูและพัฒนาอาชีพของคนในพื้นที่ แลวคอยพัฒนาหลักสูตรฯ ใหสอดคลอง
นายสุรชิต ธารประสพ แจงวาที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลเคยทําประชาคมแลว แตผลที่
ไดก็ยังไมทราบความตองการที่แทจริง เนื่องจากคนในชุมชนไมใหความสนใจและไมรูวาตนเองตองการเรียนรูหรือ
พัฒนาอาชีพใด ดังนั้น นอกจากการทําประชาคมกับชุมชนแลว ควรทําประชาคมกับผูประกอบการดวย เพื่อ
สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน แลววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคอยพัฒนาหลักสูตรฯ
นายอชิพล พชรพงศพลิน เห็นดวยกับการทําประชาคมกับผูประกอบการ เพราะผูเรียนจบตาม
หลักสูตรนอกจากมีความรูแลว จะตองปฏิบัติงานไดจริงในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพได ซึ่งเป?นสิ่งที่
ควรเนนใหกับผูเรียนกับวิทยาลัยชุมชน
วาที่รอยโทดิลก ศิริวัลลภ เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนี้

๑) ควรแนะนําระเบียบวินัยและสิ่งที่พึงปฏิบัติในการฝOกงานใหนักศึกษาทราบกอนไป
ฝOกงาน เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติตนและการแกไขปMญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการฝOกงาน
๒) ควรทําประชาคมเชิงลึก
๓) หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิต
ควรมี ๒ ระดับ ไดแก ๑) พื้นฐาน ๒) พัฒนาทักษะ
๔) ตองปลูกฝMงใหคนในชุมชนและนักศึกษามีสํานึกรักษชุมชนและบานเกิด
นายพงศเทพ ไขมุกด เห็นดวยกับการศึกษาความตองการของสถานประกอบการ และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสควรทําการประชาคมและนํามาพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง เพื่อเป?นการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
และสรางนักศึกษาใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได
นายอชิพล พชรพงศพลิน เสนอใหวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาสถานประกอบการที่ใหความ
รวมมือในสอนการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาฝOกงาน ไมควรใหนักศึกษาหาสถานประกอบการเองทั้งหมด

วาระที่ ๔.๕

เรื่อง รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๒ เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา
๒๕๕๕ มีมติ เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา ๒๕๕๕ และการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา
๒๕๕๕ และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
วาระที่ ๕.๑ เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๖
มี มติ เ ห็ น ชอบเสนออนุ มัติ แผนการจั ด การศึ กษาฯ ป< ก ารศึ กษา ๒๕๕๖ และการประชุ มสภาวิ ทยาลั ย ชุ มชน
นราธิ ว าส ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๖ ในวั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๓ เรื่ อ งพิ จ ารณาอนุ มัติ แผนการจั ด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา
๒๕๕๖ และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
วาระที่ ๕.๑ เรื่องพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดการสอนฯ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ แลวนั้น
ข(อเท็จจริง
กลุมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๕ และ ป<การศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบ (รายละเอียดดังแนบ)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔.๖

เรื่อง รายงานการใช(เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจงใหวิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดจัดทํารวบรวมรายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว ดังนี้
ประเภทรายจ1าย
๑. แผนการจัดการศึกษา
๒. แผนบริการวิชาการ
๓. แผนวิจัย
๔. แผนทํานุบํารุงศิลปฯ
๕. แผนบริหารจัดการ
๖. แผนงาน : แกไข
ปMญหาและพัฒนา จชต.
๗. แผนงาน : สราง
ความรู สรางอาชีพ
รวมทั้งสิ้น

การใช(จ1ายเงินงบประมาณ
เบิกจ1ายเฉพาะเดือน รวมเบิกจ1ายไปแล(วทั้งสิ้น
๓,๓๘๘,๖๕๒,๑๕
๑๓,๒๔๒,๗๐๘.๑๓
๙๒๖,๗๐๐.๐๐
๙๓๔,๒๐๐.๐๐
๔๓,๕๔๙.๒๐
๘๘,๕๔๙,๒๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๑๒๑,๐๙๗.๕๙
๑๕,๔๙๑,๒๒๔.๖๗
๖๑๘,๙๒๒.๐๐
๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐

ได(รับจัดสรร
๑๓,๘๙๑,๙๐๐.๐๐
๙๘๔,๒๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๗๗๐,๕๘๒.๐๐
๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐

เบิกจ1ายสะสม
๙,๘๕๔,๐๕๕.๙๘
๗,๕๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒,๓๗๐,๑๒๗.๐๘
๒,๐๔๙,๖๖๘.๐๐

เงินคงเหลือ
๖๔๙,๑๙๑.๘๗
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๕๐.๘๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
-๗๒๐,๖๔๒.๖๗
๐.๐๐

๓,๐๑๕,๔๗๖.๐๐

๑,๗๕๘,๘๐๓.๐๐

๑,๒๕๖,๖๗๓.๐๐

๓,๐๑๕,๔๗๖.๐๐

๐.๐๐

๓๕,๔๔๐,๗๔๘.๐๐ ๒๖,๐๘๕,๑๕๔.๐๖

๙,๓๕๕,๕๙๓.๙๔

๓๕,๔๔๐,๗๔๘.๐๐

๐.๐๐

มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ ๔.๗

เรื่อง รายงานเงินรายได(สถานศึกษา ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ป@งบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดนําเสนอรายงานสรุปยอดรายไดสถานศึกษา
ป<งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
ยอดรายไดคงเหลือยกมาตนเดือน ก.ย.
บวก ๑. ยอดรายรับเดือน ก.ย.
๒. ยอดลูกหนี้ชําระคืนเงินยืม
หัก ๑. รายจายเดือน ก.ย.
๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมเดือน ก.ย.
ยอดเงินรายไดสถานศึกษา คงเหลือสุทธิ

มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๕๔๗,๗๖๙.๑๖
๒๑,๓๒๐.๐๐
๓๔๔,๒๐๔.๐๐
๓๓๓,๕๔๐.๕๓
๕๗๙,๗๕๒.๖๓

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วาระที่ ๔.๘

เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู(อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ กําหนดใหงานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป?นประจําทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้
รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว ชินพงษ ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้
ที่

เรื่อง

๑. โครงการสัมมนาเพื่อการ
สรางความเขาใจทิศ
ทางการขับเคลื่อนประชุม
วิชาการการจัดการความรู
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน:เครือขาย
วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแกว
๒. ประชุมวิชาการการ
จัดการความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชน:เครือขายวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ
ณ จังหวัดนาน

วัตถุประสงค

ผลที่ได(รับ

เพื่อทราบถึงผลการ ไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานวิทยาลัย ดําเนินงานของ
ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนและ
ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน

เพื่อปรึกษา
ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน:
เครือขายวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ
๓. รวมงานรําลึกวันสถาปนา เพื่อทราบถึงผลการ
ทบวงมหาวิทยาลัย การ ดําเนินงานของ
แสดงมุทิตาจิต
ทบวงมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการ
ประจําป< ๒๕๕๖
ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ
มหานาค
กรุงเทพมหานคร
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วันที่เข(า
ร1วม
๙ ก.ย.
๒๕๕๖

ไดทราบถึง
๑๘-๒๐
กระบวนการทํางาน ก.ย.
ที่เป?นไปตาม
๒๕๕๖
แนวทางเดียวกัน
และไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
รวมกัน
ไดทราบถึงผลการ ๒๗-๒๘
ดําเนินงานของ
ก.ย.
ทบวงมหาวิทยาลัย ๒๕๕๖
และไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
รวมกัน พรอมแสดง
มุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ
ประจําป< ๒๕๕๖

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่อง พิจารณาแต1งตั้งรองผู(อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผูที่มีความรู ความเหมาะสม
แตงตั้งเป?นรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและ
เวลาราชการ
ข(อเท็จจริง
ผู สมั ครเพื่ อรั บ การสรรหารองผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส ในระหวางวั น ที่ ๒๙
กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑ ราย คือ นายสาคร ปานจีน รายละเอียด ดังนี้
ประวัติการศึกษา
๑. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา
๒. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประวัติการทํางาน
๑. อาจารยประจําวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ตั้งแตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงปMจจุบัน รวม ๘ ป< ๙ เดือน
๒. โรงเรียนบานปาเซ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ จนถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๘ ป< ๗ เดือน
(เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข(อบังคับ
อํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ขอ ๑๔ แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน อาจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
จึงเรียนเพื่อพิจารณาการแตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
มติ
ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นายสาคร ปานจีน เป?นรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เพิ่มเติม
ที่ประชุมเสนอใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแบงงานบริหารภายในใหกับผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง ๓ ทาน ใหตรงกับความสามารถและความถนัด

วาระที่ ๕.๒

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนอาจารยพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ)

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ณ หองเรี ย นบางขุ น ทอง (โรงเรี ย นบานโคกงู ) ซึ่ ง เป? น หองเรี ย นหนึ่ ง ในหนวยจั ด การศึ ก ษา
อําเภอเมือง ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
ข(อเท็จจริง
ทั้งนี้ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ หองเรียนบางขุนทอง ขาดแคลนอาจารยผูสอนในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน จึงมีความจําเป?นในการจัดหาอาจารยผูสอนในสาขาวิชาดังกลาว เพื่อใหการดําเนินการดานการ
จัดการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอยเกิดผลดีตอวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาตอไป
กลุมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอพิจารณา
อนุ มัติ การขึ้ น ทะเบี ย นอาจารยพิ เ ศษ หลั กสู ต รอนุ ป ริ ญ ญา วิ ทยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส
(กรณี พิเ ศษ)
หนวยจั ด การศึ ก ษาอํ า เภอเมื อ ง หองเรี ย นบางขุ น ทอง สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน จํ า นวน ๑ คน
ไดแก นางธิติมา ทองคุปต (เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข(อบังคับ
อํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ขอ ๑๑ แตงตั้งถอดถอนรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อาจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให นางธิติมา ทองคุปต เป?นอาจารยผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ

เรื่อง ติดตามการจัดหลักสูตร “การขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ด(วยโปรแกรม
เสมือนจริง”

นายสุรชิต ธารประสพ ไดเรียนถามผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสถึงความคืบหนาของ
หลักสูตร “การขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ดวยโปรแกรมเสมือนจริง”
มติ
นายไสว ชินพงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แจงวายังไมดําเนินการจัดการเรียนการ
สอน ตอนนี้กําลังหาผูสอนและผูเรียนที่สามารถสอนและเรียนไดตามชั่วโมงของหลักสูตร โดยที่ประชุมเสนอให
นายสุรชิต ธารประสพ ประสานกับงานบุคลากรที่หนาที่งานเกี่ยวของกับการใชรถจักรกลในสํานักงานปRองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส เขารวมเรียนตามหลักสูตร

ปKดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวสมร แดงเอียด)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายไสว ชินพงษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

