
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๑ 

 

 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

     ๒. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๔. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๖. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๗. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
         ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
      ๓. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การประชุมประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

สรุปเรื่อง 
  เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  นายอชิพล พชรพงศ์พลิน   พร้อมด้วย        
นายไสว ชินพงษ์  และ นายสาคร ปานจีน ได้เข้าร่วมการประชุมประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 
 

๑) การเสวนาประสบการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนในอนาคต 
   ๒) การประชุมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนางานสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓) ศึกษาดู งานโครงการจัดการความรู้ เ พ่ือเสริมสร้ างความเข้มแข็ งชุมชน        
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

  ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้มีมติแนวทางการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
   -  ให้จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนทุกๆ ๓ เดือน 

-  ทุกๆ ครั้ง เว้น ๑ ครั้ง ของการการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ให้ผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย  

-  ก าหนดให้การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนครั้ง
ต่อไป ตรงกับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๒ หน้า  จึงน าเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ (เอกสาร
แนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมตริับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๓ – ๔  ธันวาคม ๒๕๕๖  ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๙ องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (เอกสาร
แนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรม

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์       
สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี            
ในระหว่างวันที่  ๑๓-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี  มีบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๓๐ คน   

 

สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา  
 - สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 

  กิจกรรม 
   - การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 

- การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
 

  กีฬาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับผิดชอบ 
   - เซปักตระกร้อชาย   

- กรีฑา ๔๐๐ เมตรชาย 
   - วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ   

- ปิดตาตีปิ๊บ 
   - วิ่งกระสอบ    

- กินวิบาก 
   - ตีกอล์ฟพระราชา 
 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้ 
   - เซปักตระกร้อชาย  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   - กรีฑา ๔๐๐ เมตรชาย  ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   - วิ่งกระสอบ  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๔ 

 

 

   - วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิทยาลัยชุมชน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบท่ี ๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
เลขที่ ศธ ๐๕๐๔(๒)/๔๓๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับคะแนนการ
ประเมินผล ๔ คะแนน (เอกสารแนบ)  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 

   ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๐๔(๔)/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของส านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๒๖,๗๔๔ บาท (เอกสารแนบ)  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๕ 

 

 

ประเภทรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว เงินคงเหลือ 

๑. งบด าเนินงาน  ๑๐,๓๐๔,๕๔๔.๐๐ ๓,๔๐๓,๗๕๙.๙๔ ๖,๙๐๐,๗๘๔.๐๖ 
๒. งบรายจ่ายอื่น(โครงการจัดการความรู้ฯ) ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. งบอุดหนุน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ๒,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๙,๐๐๐.๐๐ 

๔. .งบลงทุน(อาคารท่ีพัก และกล้องวงจรปิด) ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๙๘๖,๕๔๔.๐๐ ๓,๕๐๖,๗๕๙.๙๔ ๑๕,๔๗๙,๗๘๔.๐๖ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖  

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ) 

   

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ธ.ค.      ๕๑๒,๓๐๓.๘๑ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน ธ.ค.                ๒,๕๗๓.๕๘ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๑๕๘,๒๘๔.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ธ.ค.   ๑๔๑,๙๗๗.๘๒ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ธ.ค. ๒๑๓,๒๔๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      ๓๑๗,๙๔๓.๕๗ บาท 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๖ 

 

 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ มีดังนี ้
 

ที่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม หมายเหต ุ

๑. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อ
วางแผนด าเนินงานและ
พิจารณาหลักสูตรการพัฒนา
ครูสอนอิสลามศึกษา ณ 
โรงแรมไดอิชิ  อ.หาดใหญ่     
จ.สงขลา 

เพื่อทราบถึงแผน
ด าเนินงานและ
พิจารณาหลักสูตรการ
พัฒนาครูสอนอิสลาม
ศึกษา  

ได้ทราบถึงแผน
ด าเนินงานและพิจารณา
หลักสูตรการพัฒนาครู
สอนอิสลามศึกษา และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒ – ๕ ธ.ค.
๒๕๕๖ 

 

๒. ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยและเข้าร่วม
พิธีประสาทอนุปริญญา       
ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัย 

ได้ทราบถึงความคิดเห็น
และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยพร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๙ – ๑๒ ธ.ค. 
๒๕๕๖ 

 

๓. เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์
สังคมพหุวัฒนธรรม  นักศกึษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส        
ณ จังหวัดอุทัยธานี 

เพื่อทราบถึงผลการ
ด าเนินโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพสานสัมพันธ์
สังคมพหุวัฒนธรรม  
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ได้ทราบถึงกระบวนการ
ท างานท่ีเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๑ – ๑๗ 
ธ.ค. ๒๕๕๖ 

 

๔. เข้าร่วมประชุมประธาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ร่วมกับผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖         
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

เพื่อทราบถึงผลการ
ด าเนินของวิทยาลัย
ชุมชน 

ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๓ – ๒๗ 
ธ.ค. ๒๕๕๖ 

 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๗ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 
วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง พิจารณารายช่ือการสรรหาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามมติประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ให้มีการด าเนินการแต่งตั้ง
อนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยจัด
การศึกษา และรายงานผลการด าเนินงาน นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  หน่วยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ ๑) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง         
๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  ๓) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ได้ด าเนินการสรรหารายชื่อ
คณะอนุกรรมการเรียบร้อย (เอกสารแนบ) 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๒ แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง    
เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาตามที่เสนอ และเสนอให้    
สรรหาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก เพ่ิมอีกจ านวน ๒ ราย เพ่ือให้มีจ านวนเท่ากับ
หน่วยจัดการศึกษาอ่ืน  โดยมอบหมายให้นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง และนายกิตติ หวังธรรมมั่ง เป็นผู้สรรหา
คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกเพ่ิมเติม 
 
 
 
วาระท่ี  ๕.๒ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรปรับพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
         กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน     

ในทุกปีการศึกษา  โดยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (ปรับพ้ืนฐาน)   มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ให้มีพ้ืนฐานก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสติปัญญา ให้มีความพร้อม มีทักษะการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยค านึงถึงการพัฒนาตนเองให้ มี
คุณภาพและมีความมั่นใจ จนสามารถเรียนและส าเร็จได้   

 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอให้สภาวิชาการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปรับพ้ืนฐาน ในการประชุมสภาวิชาการ       



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๘ 

 

 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ และกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการได้ด าเนินปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร
แนบ) 
 

                   กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑ วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร ตามที่เสนอ และเสนอให้เพ่ิมชั่วโมงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์  ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์  สาขาการบัญชี                 
และสาขาการจัดการ เนื่องจากจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้จากทั้ง ๒ รายวิชานี้ ในการเรียนรายวิชาตาม
หลักสูตรของสาขา 
 
 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา   
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
                   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการจัดท าตารางเรียนตารางสอน ประจ าปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖  
ในวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยมีก าหนดการเปิดภาคเรียน  ๓/๒๕๕๖  ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   
 

      ข้อเท็จจริง   
      กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
ตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชา/หน่วยจัดการศึกษา  ซึ่งพบว่าในบางรายวิชาไม่มีอาจารย์ผู้สอน และมี
จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอในการจัดการสอนภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๗   
 

ทั้งนี้สภาวิชาการได้พิจารณา  ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ และกลุ่มงาน
จัดการเรียนการสอนและวิชาการได้ด าเนินปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา  ๓/๒๕๕๖ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อนักศึกษาและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ต่อไป จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
 

๑. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  ประกอบด้วย 
๑)  นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ   ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๒)  นางสาวโนฮายาตี  อีซอร์  ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  ประกอบด้วย 
๑)  นางสาวสุทธิดา  สามะ  ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๒)  นางสรัญญา  อิหะโละ  ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

๓. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  ประกอบด้วย 
๑)  นางสุนิดา  เจตมหันต์    ขอขึ้นทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๙ 

 

 

๒)  นางขนิษฐา  มะลี   ขอขึ้นทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๓)  นางสาวประณีต ทองหนัก  ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๔)  นางสาวสารีปะ ดีรี  ขอขึ้นทะเบียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(เอกสารแนบ) 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๔ แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษตามท่ีเสนอเพียง ๕ ราย ส่วนอีก ๒ ราย ได้แก่
๑) นางสาวโนฮายาตี  อีซอร์   ๒) นางสาวสุทธิดา  สามะ   ไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ เนื่องจากขัด
ต่อข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ 
(ข้อ ๕)  
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ๑. ให้ทุกหน่วยจัดการศึกษาเปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมในจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  ๒. กระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษ หลักๆ ควรเป็นดังนี้ 
   ๒.๑) การรับสมัคร 
   ๒.๒) การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
   ๒.๓) ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ   
  ๓. ควรน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษมาประกอบการพิจารณาในการจัดการ
เรียนการสอนและการต่อวาระอาจารย์พิเศษ 
 
 
 
วาระท่ี  ๕.๔ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (แก้ไข

เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
ตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๖ เรื่อง การพ้นวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 

๑. นายสมพร  ด าหนูอินทร์       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายอนันต์  ประทานชวโน    อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๑๐ 

 

 

ต าแหน่งของสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ระบุว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนต้องไม่
เป็นข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆ”  

 

จึงเสนอให้แต่งตั้ง  นายโชคชัย รัตนอุดม พนักงานเทศบาลบ านาญ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แทน นายสมพร  ด าหนูอินทร์ รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (เอกสารแนบ) 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๒ แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือ

กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นายโชคชัย รัตนอุดม  เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น าโดยว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ      
ได้น าของขวัญปี ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกระจูดจากกลุ่มอาชีพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส               
มอบแก่ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้ง ๓ ท่าน 
ได้แก่ ๑) นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ  ๒) นายสิทธิชัย ศักดา  และ ๓) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณมายัง
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่าน 
 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗       ๑๑ 

 

 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การสนับสนุน “โครงการท านา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน” 

สรุปเรื่อง 

นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง เสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสศึกษาส ารวจการท านาของพ้ืนที่
ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือประยุกต์ใช้พ้ืนที่นาตาม “โครงการท านา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ 
แสน” ของหอการค้าไทย เนื่องจากเป็นการท าการเกษตรที่ใช้"หลักเกษตรทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่มีการบริหารจัดการ และจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ให้เกิดความเกื้อกูลกันอย่างสมดุล 
ช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


