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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖ 
วันศุกร  ท่ี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ ห(องประชุมจันทน ผา  สํานักงานบริหารงานกลาง  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
........................................................................ 

 
ผู(เข(าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                          

๑. นายอชิพล  พชรพงศ�พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๒. ว�าท่ีร�อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
      ๓. ร�อยตํารวจโทนริศ  สายแก�ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

๔. นายพงศ�เทพ  ไข�มุกด�   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นายศุภชัย  รุ�งอารยะทรัพย�  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๖. นายกิตติ  หวังธรรมม่ัง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๗. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘. นายไสว  ชินพงษ�   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
 
ผู(ไม1เข(าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
         ๑. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายศิริศักด์ิ  หวังธรรมม่ัง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๔. นางกรรณิกา  ดํารงวงศ�      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 

ผู(เข(าร1วมประชุม 
๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  พนักงานจ�างเหมาบริการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การโอนย(าย ข(าราชการครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

สรุปเรื่อง 
       

ตามท่ีคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให�โอนย�าย นางกัญชลิกา กราบไกรแก�ว   
ครู คศ.๑ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไปปฏิบัติราชการท่ีวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย� นั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึง
จัดทําโครงการศึกษาดูงาน ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก�ว และ 
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย� ในระหว�างวันท่ี ๒๑-๒๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท�านเพ่ือเข�าร�วมโครงการดังกล�าว 
 

มติ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่อง แนะนําหัวหน(าหน1วยจัดการศึกษาอําเภอรือเสาะ    

 

สรุปเรื่อง 
 

นายจําเป?น ป@ยะรัตน� หัวหน�าหน�วยจัดการศึกษาอําเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล�าว
แนะนําตัวเอง และพร�อมปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายเต็มความสามารถและปฏิบัติตามนโยบายของ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       
 

มติ 
  ท่ีประชุมแสดงความยินดี และกล�าวต�อนรับ   

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได�มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร� ที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ นั้น  งานเลขานุการได�จัดทํารายงานการประชุมเรียบร�อยแล�ว จํานวน ๑๒ หน�า  จึงนําเสนอท่ี
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล�าว ในการประชุมครั ้งนี้ 
(รายละเอียดแนบท�าย) 
  

มติ 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณาข(อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได�ดําเนินโครงการพัฒนาระเบียบ ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีสอดคล�องกับภารกิจวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือปรับปรุงข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนและการบริหารจัดการ
ท่ีสอดคล�องกับภารกิจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา  แนวทางการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชน  

ท้ังนี้จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันศุกร� ท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๖ เรื่อง พิจารณาข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และมีมติให�กรรมการแต�ละท�านได�อ�านเนื้อหาเอกสาร
แนบก�อน 

ข(อเท็จจริง 
จากการดําเนินโครงการดังกล�าวจึงขอเสนอข�อบังคับเพ่ิมเติมและข�อบังคับควรพิจารณา

ปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
๑. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยสภาวิชาการ(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๖   
๒. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยการแบ�งส�วนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต�งต้ัง และวาระการดํารง

ตําแหน�ง อาจารย�พิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
๕. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการแต�งต้ังและวาระการดํารง

ตําแหน�งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการแต�งต้ังและวาระการดํารง

ตําแหน�งหัวหน�าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗. ข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต�งต้ัง วิทยากรหรือผู�สอน

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�ด�านการศึกษาและด�านคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ท้ังนี้ รายละเอียดและเหตุผลท่ีเสนอดําเนินการปรับปรุงแก�ไข ข�อบังคับดังกล�าวใน (เอกสาร
แนบ) 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท้ัง ๗ 
ข�อบังคับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ  ๑๒  เดือน 

 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือ จากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ�งให�วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ 
เดือน ภายในวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  นั้น  
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได�รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 
จากผู�รับผิดชอบตัวชี้วัด พร�อมท้ังนําส�งสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตามกําหนดวัน เวลาท่ีได�รับแจ�งเรียบร�อย
แล�ว (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
  เพ่ิมเติม  

ร.ต.ท.นริศ สายแก�ว เสนอให�ผู�กํากับดูแลตัวชี้วัดระบุ “อุปสรรคต�อการทํางาน” ของตัวชี้วัดท่ีมี 
“ค�าคะแนนท่ีได�” ไม�เต็ม ๕ คะแนน ท้ังนี้เพ่ือความสอดคล�องและได�ทราบถึงปMญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได�ดําเนินการจัดทําร�างแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ในการ
ดําเนินงานประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  และเพ่ือเป?นแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให�ประสบ
ความสําเร็จเพ่ิมข้ึนและตอบสนองความต�องการของชุมชนอย�างแท�จริง  รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ป<งบประมาณ ๒๕๕๗  เพ่ือประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ) 
 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให(บริการ หลักสูตรอนุปริญญา   

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได�จัดโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ หลักสูตร
อนุปริญญา  ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๖ แล�วนั้น 

ข(อเท็จจริง   
กลุ�มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานผล

การสํารวจความพึงพอใจการให�บริการ หลักสูตรอนุปริญญา ประจําป<งบประมาณ  ๒๕๕๖  ประกอบด�วย 
   ส�วนท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
   ส�วนท่ี ๒  ความพึงพอใจในการให�บริการ  จําแนก  ๕  ด�าน 

(๑) ด�านข้ันตอนการให�บริการ 
(๒) ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 
(๓) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔) ด�านคุณภาพการให�บริการ 
(๕) ด�านความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการฝOกอบรม 

  (เอกสารแนบ) 
 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการจัดให(บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร(าง

ประสบการณ ด(านอาชีพและด(านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจําป@
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ตามท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได�อนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�
ด�านอาชีพและด�านคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได�ดําเนินการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร�างประสบการณ�ด�านอาชีพและด�านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจําป<งบประมาณ  
๒๕๕๖  แก�ผู�สนใจท่ัวไปในจังหวัดนราธิวาส นั้น 

ข(อเท็จจริง  
กลุ�มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�ด�านอาชีพและด�านคุณภาพชีวิต  

ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการจัดให�บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�ด�านอาชีพ
และด�านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชน ประจําป<งบประมาณ  ๒๕๕๖  โดยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะฯท่ีเป@ดสอน 
จํานวน ๒๔ หลักสูตร จํานวนกลุ�มผู�เรียน ๖๑ กลุ�ม และผู�สําเร็จ จํานวน ๑,๒๑๓ คน (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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  เพ่ิมเติม 
  นายกิตติ หวังธรรมม่ัง เสนอให�ใช�ระยะเวลาในการเรียน ๕-๖ เดือน หรือมากกว�า ๓๐ ชั่วโมง 
ต�อหนึ่งหลักสูตรฯ เพ่ือให�ผู�เรียนได�เกิดทักษะและสามารถนําไปประกอบอาชีพได�จริง  
 

นายไสว ชินพงษ� ชี้แจ�งว�าการใช�ระยะการในการเรียน ๕-๖ เดือน หรือมากกว�า ๓๐ ชั่วโมง ต�อ
หนึ่งหลักสูตรฯ ทําให�ผู�เรียนเกิดทักษะและสามารถนําไปประกอบอาชีพได�จริง แต�จะทําให�ไม�ได�จํานวน
กลุ�มเปRาหมายตามท่ีสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกําหนด และค�าใช�จ�ายเกินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร จึง
เสนอแนวทางการทําหลักสูตรในป<งบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ควรแบ�งเป?น ๒-๓ ระดับ เช�น ๓๐ ชั่วโมง , ๔๕ ชั่วโมง 
และ ๖๐ ชั่วโมง เป?นต�น  

 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง ได�เสนอ “หลักสูตรการดูแลช�วยเหลือผู�ปSวยและสูงอายุ” เนื่องจากท่ี
โรงพยาบาลโก-ลก มีผู�ใช�บริการด�านนี้ค�อนข�างมากแต�มีจํานวนผู�ให�บริการไม�เพียงพอ 

 

  นายสุรชิต ธารประสพ เสนอเหตุผลท่ี “หลักสูตรการดูแลช�วยเหลือผู�ปSวยและผู�สูงอายุ” ไม�ได�
รับความสนใจจากประชาชนท่ัวไปในการสมัครเรียนเกิดจาก  ๑) การดูแลผู�ปSวยและผู�สูงอายุของคนส�วนใหญ�ใน
จังหวัดนราธิวาสยังใช�ระบบเครือญาติ   ๒) การใช�บริการดูแลช�วยเหลือผู�ปSวยและผู�สูงอายุยังอยู�ในวงแคบๆ ตาม
โรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เท�านั้น   ดังนั้นหากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเป@ด “หลักสูตรการ
ดูแลช�วยเหลือผู�ปSวยและผู�สูงอายุ” ควรทําสัญญากับทางโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เพ่ือให�มี
ตลาดงานรองรับผู�ท่ีเรียนจบ 
 

  นายอชิพล พชรพงศ�พลิน เสนอให�นายไสว ชินพงษ� ผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประสานงานกับโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลโก-ลก เพ่ือปรึกษาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฯ โดยขอความช�วยเหลือเก่ียวกับผู�สอนและตลาดรองรับผู�ท่ีเรียนจบ โดยให�วิทยาลัยชุมชนเป?นผู�รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนและออกใบรับรองประกาศนียบัตร 
 

  นายไสว ชินพงษ� เสนอว�ารายละเอียดของ “หลักสูตรการดูแลช�วยเหลือผู�ปSวยและผู�สูงอายุ” 
สามารถขอตัวอย�างจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนท่ีเป@ดหลักสูตรนี้อยู�มาปรับปรุงใช�ได� และเห็นด�วยกับการทําสัญญากับ
โรงพยาบาล เนื่องจากมีประโยชน�ดังนี้ 

-ทราบปริมาณความต�องของตลาด ทําให�กําหนดจํานวนผู�เรียนตามหลักสูตรได� 
-หาตลาดรองรับให�แก�ผู�ท่ีเรียนจบ  
-สามารถประมาณรายได�ให�กับผู�เรียนเห็นชัดเจน 

  ส�วนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�ด�านอาชีพและด�านคุณภาพชีวิต
อ่ืนๆ ควรจัดเวทีประชาคมร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบล ผู�ใหญ�บ�าน กํานัน และผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ เพ่ือสํารวจ
และทราบความต�องการเรียนรู�และพัฒนาอาชีพของคนในพ้ืนท่ี แล�วค�อยพัฒนาหลักสูตรฯ ให�สอดคล�อง 
 

นายสุรชิต ธารประสพ แจ�งว�าท่ีผ�านมาองค�การบริหารส�วนตําบลเคยทําประชาคมแล�ว แต�ผลท่ี
ได�ก็ยังไม�ทราบความต�องการท่ีแท�จริง เนื่องจากคนในชุมชนไม�ให�ความสนใจและไม�รู�ว�าตนเองต�องการเรียนรู�หรือ
พัฒนาอาชีพใด ดังนั้น นอกจากการทําประชาคมกับชุมชนแล�ว ควรทําประชาคมกับผู�ประกอบการด�วย เพ่ือ
สํารวจความต�องการของตลาดแรงงาน แล�ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค�อยพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

นายอชิพล พชรพงศ�พลิน เห็นด�วยกับการทําประชาคมกับผู�ประกอบการ เพราะผู�เรียนจบตาม
หลักสูตรนอกจากมีความรู�แล�ว จะต�องปฏิบัติงานได�จริงในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพได� ซ่ึงเป?นสิ่งท่ี
ควรเน�นให�กับผู�เรียนกับวิทยาลัยชุมชน 

 

ว�าท่ีร�อยโทดิลก ศิริวัลลภ เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนี้ 
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 ๑) ควรแนะนําระเบียบวินัยและสิ่งท่ีพึงปฏิบัติในการฝOกงานให�นักศึกษาทราบก�อนไป
ฝOกงาน เพ่ือให�นักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติตนและการแก�ไขปMญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการฝOกงาน 

 ๒) ควรทําประชาคมเชิงลึก 
 ๓) หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร�างประสบการณ�ด�านอาชีพและด�านคุณภาพชีวิต

ควรมี ๒ ระดับ ได�แก� ๑) พ้ืนฐาน  ๒) พัฒนาทักษะ 
   ๔) ต�องปลูกฝMงให�คนในชุมชนและนักศึกษามีสํานึกรักษ�ชุมชนและบ�านเกิด 
   

  นายพงศ�เทพ  ไข�มุกด� เห็นด�วยกับการศึกษาความต�องการของสถานประกอบการ และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสควรทําการประชาคมและนํามาพัฒนาหลักสูตรอย�างจริงจัง เพ่ือเป?นการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน
และสร�างนักศึกษาให�มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได�   

นายอชิพล พชรพงศ�พลิน เสนอให�วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาสถานประกอบการท่ีให�ความ
ร�วมมือในสอนการปฏิบัติงานให�กับนักศึกษาฝOกงาน ไม�ควรให�นักศึกษาหาสถานประกอบการเองท้ังหมด 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖

  

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๒ เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา 
๒๕๕๕ มีมติ เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา ๒๕๕๕ และการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕  ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา 
๒๕๕๕ และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๖  
มีมติเห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา ๒๕๕๖ และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วาระท่ี ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ป<การศึกษา 
๒๕๕๖ และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่องพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๒/
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดการสอนฯ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ แล�วนั้น 
 

ข(อเท็จจริง   
กลุ�มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ป<การศึกษา ๒๕๕๕ และ ป<การศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือรับทราบ (รายละเอียดดังแนบ) 
 

มติ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการใช(เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ�งให�วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช�จ�าย
งบประมาณประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได�จัดทํารวบรวมรายงานผลการใช�จ�าย
งบประมาณประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
 

ประเภทรายจ1าย การใช(จ1ายเงินงบประมาณ 
ได(รับจัดสรร เบิกจ1ายสะสม เบิกจ1ายเฉพาะเดือน รวมเบิกจ1ายไปแล(วท้ังส้ิน เงินคงเหลือ 

๑. แผนการจัดการศึกษา  ๑๓,๘๙๑,๙๐๐.๐๐  ๙,๘๕๔,๐๕๕.๙๘  ๓,๓๘๘,๖๕๒,๑๕ ๑๓,๒๔๒,๗๐๘.๑๓ ๖๔๙,๑๙๑.๘๗ 
๒. แผนบริการวิชาการ ๙๘๔,๒๐๐.๐๐  ๗,๕๐๐.๐๐  ๙๒๖,๗๐๐.๐๐ ๙๓๔,๒๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. แผนวิจัย ๙๐,๐๐๐.๐๐  ๔๕,๐๐๐.๐๐  ๔๓,๕๔๙.๒๐ ๘๘,๕๔๙,๒๐ ๑,๔๕๐.๘๐ 

๔. แผนทํานุบํารุงศิลปฯ ๒๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  

๕. แผนบริหารจัดการ ๑๔,๗๗๐,๕๘๒.๐๐  ๑๒,๓๗๐,๑๒๗.๐๘ ๓,๑๒๑,๐๙๗.๕๙ ๑๕,๔๙๑,๒๒๔.๖๗ -๗๒๐,๖๔๒.๖๗ 

๖. แผนงาน : แก�ไข
ปMญหาและพัฒนา จชต. 

๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐ ๒,๐๔๙,๖๖๘.๐๐   ๖๑๘,๙๒๒.๐๐ ๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗. แผนงาน : สร�าง
ความรู� สร�างอาชีพ 

๓,๐๑๕,๔๗๖.๐๐  ๑,๗๕๘,๘๐๓.๐๐  ๑,๒๕๖,๖๗๓.๐๐ ๓,๐๑๕,๔๗๖.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๓๕,๔๔๐,๗๔๘.๐๐ ๒๖,๐๘๕,๑๕๔.๐๖ ๙,๓๕๕,๕๙๓.๙๔ ๓๕,๔๔๐,๗๔๘.๐๐ ๐.๐๐ 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานเงินรายได(สถานศึกษา ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ป@งบประมาณ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได�นําเสนอรายงานสรุปยอดรายได�สถานศึกษา
ป<งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน กันยายน  ๒๕๕๖ ดังนี้ 

   

ยอดรายได�คงเหลือยกมาต�นเดือน ก.ย.      ๕๔๗,๗๖๙.๑๖  บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน ก.ย.            ๒๑,๓๒๐.๐๐  บาท 

                              ๒. ยอดลูกหน้ีชําระคืนเงินยืม  ๓๔๔,๒๐๔.๐๐  บาท 
หัก    ๑. รายจ�ายเดือน ก.ย.   ๓๓๓,๕๔๐.๕๓  บาท 

                                ๒. ยอดลูกหน้ีเงินยืมเดือน ก.ย.                -  บาท 
ยอดเงินรายได�สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      ๕๗๙,๗๕๒.๖๓  บาท 

 
 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
 



	 
 

วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู(อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติท่ีประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ กําหนดให�งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป?นประจําทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ� ตําแหน�งผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้ 
 

ท่ี เรื่อง วัตถุประสงค  ผลท่ีได(รับ 
วันท่ีเข(า

ร1วม 
หมายเหตุ 

๑. โครงการสัมมนาเพ่ือการ
สร�างความเข�าใจทิศ
ทางการขับเคลื่อนประชุม
วิชาการการจัดการความรู�
เพ่ือเสริมสร�างความ
เข�มแข็งชุมชน:เครือข�าย
วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ     
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก�ว 

เพ่ือทราบถึงผลการ
ดําเนินงานวิทยาลัย
ชุมชน 

ได�ทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนและ
ได�แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร�วมกัน 

๙ ก.ย. 
๒๕๕๖ 

 

๒. ประชุมวิชาการการ
จัดการความรู�เพ่ือ
เสริมสร�างความเข�มแข็ง
ชุมชน:เครือข�ายวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ       
ณ จังหวัดน�าน 

เพ่ือปรึกษา
ปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการ
เสริมสร�างความ
เข�มแข็งชุมชน:
เครือข�ายวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ 

ได�ทราบถึง
กระบวนการทํางาน
ท่ีเป?นไปตาม
แนวทางเดียวกัน
และได�แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ร�วมกัน 

๑๘-๒๐ 
ก.ย.

๒๕๕๖ 

 

๓. ร�วมงานรําลึกวันสถาปนา
ทบวงมหาวิทยาลัย การ
แสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ 
ประจําป< ๒๕๕๖   
ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ 
มหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 

ได�ทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย
และได�แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ร�วมกัน พร�อมแสดง
มุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ 
ประจําป< ๒๕๕๖ 

๒๗-๒๘ 
ก.ย. 

๒๕๕๖ 

 

  
 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 



�
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 
วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง พิจารณาแต1งตั้งรองผู(อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

          วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได�ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาผู�ท่ีมีความรู� ความเหมาะสม  
แต�งต้ังเป?นรองผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว�างวันท่ี ๒๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและ
เวลาราชการ  

   ข(อเท็จจริง 

ผู�สมัครเพ่ือรับการสรรหารองผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในระหว�างวันท่ี ๒๙ 
กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑ ราย คือ นายสาคร ปานจีน รายละเอียด ดังนี้ 

       ประวัติการศึกษา 
    ๑. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา  
    ๒. วุฒิปริญญาโท  สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  
       ประวัติการทํางาน 
    ๑. อาจารย�ประจําวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ต้ังแต�วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงปMจจุบัน รวม ๘ ป< ๙ เดือน 
๒. โรงเรียนบ�านปาเซ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
ต้ังแต�วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ จนถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๘ ป< ๗ เดือน 

  (เอกสารแนบ) 

        กฎ/ระเบียบ/ข(อบังคับ  
 อํานาจหน�าท่ีของสภาวิทยาลัยชุมชน ข�อ ๑๔ แต�งต้ังและถอดถอนรองผู�อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชน อาจารย�พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
   

จึงเรียนเพ่ือพิจารณาการแต�งต้ังรองผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

มติ 

  ท่ีประชุมมีมติแต�งต้ัง นายสาคร ปานจีน เป?นรองผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  เพ่ิมเติม 
  ท่ีประชุมเสนอให�ผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแบ�งงานบริหารภายในให�กับผู�บริหาร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท้ัง ๓ ท�าน ให�ตรงกับความสามารถและความถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� 
 

วาระท่ี  ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการข้ึนทะเบียนอาจารย พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  (กรณีพิเศษ) 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได�จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ณ ห�องเรียนบางขุนทอง (โรงเรียนบ�านโคกงู)  ซ่ึงเป?นห�องเรียนหนึ่งในหน�วยจัดการศึกษา     
อําเภอเมือง ต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๖   
 

ข(อเท็จจริง   
ท้ังนี้ในภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๖  ห�องเรียนบางขุนทอง ขาดแคลนอาจารย�ผู�สอนในสาขาวิชา

การพัฒนาชุมชน จึงมีความจําเป?นในการจัดหาอาจารย�ผู�สอนในสาขาวิชาดังกล�าว เพ่ือให�การดําเนินการด�านการ
จัดการเรียนการสอนดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยเกิดผลดีต�อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาต�อไป 

กลุ�มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอพิจารณา
อนุมัติการข้ึนทะเบียนอาจารย�พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  (กรณีพิเศษ)           
หน�วยจัดการศึกษาอําเภอเมือง  ห�องเรียนบางขุนทอง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ คน              
ได�แก� นางธิติมา  ทองคุปต� (เอกสารแนบ) 

 

กฎ/ระเบียบ/ข(อบังคับ   
อํานาจหน�าท่ีของสภาวิทยาลัยชุมชน ข�อ ๑๑ แต�งต้ังถอดถอนรองผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

อาจารย�พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
 

มติ 
  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให� นางธิติมา  ทองคุปต� เป?นอาจารย�ผู�สอนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ติดตามการจัดหลักสูตร “การขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ด(วยโปรแกรม

เสมือนจริง” 
 

  นายสุรชิต ธารประสพ ได�เรียนถามผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสถึงความคืบหน�าของ
หลักสูตร “การขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ด�วยโปรแกรมเสมือนจริง” 
 

มติ 
นายไสว ชินพงษ� ผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แจ�งว�ายังไม�ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน ตอนนี้กําลังหาผู�สอนและผู�เรียนท่ีสามารถสอนและเรียนได�ตามชั่วโมงของหลักสูตร โดยท่ีประชุมเสนอให�
นายสุรชิต ธารประสพ ประสานกับงานบุคลากรท่ีหน�าท่ีงานเก่ียวข�องกับการใช�รถจักรกลในสํานักงานปRองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส เข�าร�วมเรียนตามหลักสูตร 
 
 
 
ปKดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ�)   
     ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู�ตรวจรายงานการประชุม                        
 
 


