
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม   
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๓. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๕. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๖. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๗. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๘. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๙. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๐. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๑. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๒. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
      ๑. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       ๓. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  
 ๒. นายอิบรอเฮม แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
 ๓. นางนีซา  สุหลง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 ๔. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมาธิการหรือประธานอนุกรรมาธิการ
มอบหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗จนกว่าจะเสร็จสิ้นการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  
โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพฤหัสบดี  ซึ่งอาจจะตรงกับก าหนดการประชุมประจ าเดือน
ของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ก าหนดไว้ทุกพฤหัสบดี ที่ ๒ ของทุกเดือน) อาจท าให้ต้องเลื่อนการประชุม
สภาฯ ในบางเดือน จึงแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ        

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๑.๒ เรื่อง ทุนวิจัย   
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครให้หน่วยงานภายในจังหวัดนราธิวาส
ได้เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้  วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ไดเ้สนอ “โครงการศึกษาพันธุ์ลิเภา” ซ่ึงผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๓ เรื่อง ร้าน NCC Shop   
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดร้านค้า NCC Shop เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าที่ได้จากการ
จัดท าโครงการและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ขยายตลาด โดยการเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่วยสินค้า ได้แก่ www.facebook.com/shopncc  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - ควรน ากล่องพัสดุที่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดี มาใช้ส าหรับจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์  
  - ให้ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมและกด like ตาม page ดังกล่าว 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๓ 

วาระท่ี ๑.๔ เรื่อง การคัดเลือกครูดีมีทุกวัน  

สรุปเรื่อง 
   ตามที่ ส านักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาธิยา บือซา ครู คศ.๓ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่ง
ได้รับรางวัลดังกล่าว 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๕ เรื่อง การคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์         
ครู คศ.๒ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซ่ึงได้รับรางวัลดังกล่าว 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๖ เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูผู้ช่วย ประจ าปี 
๒๕๕๘ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรอรับบรรจุ จ านวน ๔ อัตรา นั้น 

ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย นายฉัตรชัย พจน์เพริศ ได้รับแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๐ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การจัดนิทรรศการและใหบ้ริการของกลุ่มงานวิทยบริการ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดนิทรรศการให้บริการนอกพ้ืนที่ ใน

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ โดยการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการด าเนินงานของ
วิทยาลัย การจัดกิจกรรมการละเล่นเพ่ือเสริมความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในด้านอาเซียนและการจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

๑. งาน ๑ ทศวรรษวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่  ๒๒-๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณวิทยาลัย
ชุมชนสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
อาเซียน และการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก
จากผู้เข้าร่วมงาน 

๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียน
บ้านบางขุนทอง หมู่ ๑ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส ในการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง
วิธีการสานกระจูดและย่านลิเภา การแสดงวิธีการท าไอศครีมหลอด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี 

๓. กิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ  พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การ
จัดกิจกรรมเกมอาเซียนพาเพลิน การจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัล 
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสาธิตวิธีการท าไอศครีมหลอดพร้อมแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

(เอกสารแนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้จัดกิจกรรมของห้องสมุดเพ่ิมมมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นความส าคัญและเข้ารับบริการห้องสมุด 

 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๕ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการประกวดสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดท าโครงการ
บูรณาการจัดการสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและชุมชน จังหวัดนราธิวาส ซึ่ งก าหนดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดและตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายสาคร ปานจีน 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน ธันวาคม  ๒๕๖,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน ธันวาคม      ๒๔,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน ธันวาคม         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๘๐,๐๐๐       บาท 

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๖ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ได้รับจัดสรร        ๒๑,๐๖๙,๔๙๒.๐๐  บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๙๔๖,๙๘๖.๓๕  บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๘๐๒,๕๔๗.๖๖  บาท (สองล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๕,๗๔๙,๕๓๔.๐๑  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหา้ร้อยสามสิบสี่บาทหน่ึงสตางค)์ 
เงินคงเหลือ        ๑๕,๓๑๙,๙๕๗.๙๙  บาท (สิบห้าล้านสามแสนหน่ึงหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเกา้สตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๕,๕๒๔,๙๑๐.๐๐  บาท (หา้ล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๗๓๑,๖๑๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสบิบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๙๑๐,๖๒๒.๐๐  บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยีส่ิบสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๑,๖๔๒,๒๓๒.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ                  ๓,๘๘๒,๖๗๘.๐๐  บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                    ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) 
เบิกจ่ายสะสม             ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น             ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ  ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) 

๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๗ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๖,๓๔๐,๐๒๒.๐๐  บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นยี่สิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๒๑๕,๓๗๖.๓๕  บาท (สองล้านสองแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๘๕๕,๙๒๕.๖๖  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๔,๐๗๑,๓๐๒.๐๑  บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทหนึ่งสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๒,๒๖๘,๗๑๙.๙๙  บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเกา้สิบเกา้สตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๔๕๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหา้พันบาทถว้น) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ           ๗,๔๕๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๘๙๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๓๖,๐๐๐.๐๐   บาท (สามหมื่นหกพันบาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๓๖,๐๐๐.๐๐   บาท (สามหมื่นหกพันบาท) 
เงินคงเหลือ                 ๘๖๒,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

   

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ธ.ค.     ๗๒๐,๖๒๔.๙๙ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ธ.ค.                   ๑๔๖,๖๗๑.๙๖ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๑๑๙,๐๓๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ธ.ค.      ๑๐๓,๘๒๙.๖๕ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ธ.ค. ๓๑๑,๑๓๔.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๕๗๑,๓๖๙.๓๐ บาท  

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๘ 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ

ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  

 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. ประชุมเรื่อง การสืบสาน
วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเทิดทนูพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัลฟาฎอนะห์ เทศบาล
ต าบลบูดี จ.ยะลา 

เพ่ือเข้าประชุมเกี่ยวกับนโยบาย
การด าเนินการเรื่องการสืบสวน
วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเทิด
ทูญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องโอกาสพระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา 

ไดร้ับทราบถึงนโยบายการ
ด าเนินการเรื่องการสืบสวน
วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเทิดทนูพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส
พระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ 

๒. เข้าร่วมประชุมเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เพ่ือเข้าประชุมเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ไดร้ับทราบถึงแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๗ - ๙ ธ.ค.
๒๕๕๗ 

๓. เข้าร่วมเสวนารับฟังความ
คิดเห็นเกีย่วกับการจัดท า
กรอบแนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.... ณ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เพ่ือเข้าร่วมเสวนารับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... 

ไดร้ับทราบถึงแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
แนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช....  

๑๒ – ๑๓ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา           
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีมตอินุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

  ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   
เพ่ือพิจาณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๕๓ คน จ านวน ๗  สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(เอกสารแนบ) 

  ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ  ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่นักศึกษาไม่จบหรือจบล่าช้า เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลทางด้าน
การวิจัย ท าให้ทราบสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดเก็บแยกเป็นหน่วยจัดการศึกษา 
  ๒. ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงๆ (๓.๘๐ ขึ้นไป) ควรเชิญ
นักศึกษาดังกล่าวมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษารุ่นน้องๆ 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑๐ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา            
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ ตามวาระ
ที่ ๕.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๓ เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรอง เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 

 ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และให้ติดตามการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เนื่องจากในภาคการเรียนนี้มีการเรียน ๕ วิชา ซึ่งค่อนข้างหนัก 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑๑ 

วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ร่วมกับส านักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัย
ชุมชนใน จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ด าเนินการจัดโครงการ
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗)  

 ข้อเท็จจริง 
 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อในวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
  ๑) คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน (หน้าที่ ๒ และ ๗) ตัดข้อความให้ส่วนที่ไม่สอดคล้องออก คงไว้
ข้อความ ดังนี้ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่   ๔ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด ที่สามารถฟัง พูด  อ่าน เขียน 
และเข้าใจภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ” 
   ๒) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (หน้าที่ ๓) เพ่ิมเติมข้อความอีก ๑ ข้อ 
คือ “วิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา” 
   ๓) หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (หน้าที่ ๕ และ ๖) ปรับการใช้ค าระหว่าง “ศาสตร์
อิสลาม” กับ “ศาสตร์อิสลามศึกษา” โดยเลือกใช้เพียงค าใดค าหนึ่งเท่านั้น 
   ๔) รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

 รายวิชา ศศ ๑๒๒๘ หลักการสอน ควรปรับชื่อเป็น หลักการสอนอิสลามศึกษา 
 ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพครู ได้แก่ ๑.สื่อและเทคโนโลยีการสอน    

๒.จิตวิทยาการเรียนรู้  ๓.การวัดและประเมินผล  โดยเสนอให้รวมเป็น ๑ รายวิชา 
ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลทางอิสลามศึกษา 

 รายวิชา ศศ ๑๒๓๑ การฝึกงาน ควรปรับชื่อเป็น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ทั้งนี้ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแล้วตามข้อที่ ๑-๓ ส่วนข้อ ๔ หากแก้ไขปรับปรุง
จะต้องเสนอคณะกรรมพิจารณาหลักสูตรใหม่ 

   กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑๒ 

  ๑) การรับเข้าศึกษา (หน้าที่ ๒)  ตัดข้อความให้ส่วนที่ไม่สอดคล้องออก คงไว้ข้อความ ดังนี้ 
“เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๔ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด” 
  ๒) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (หน้าที่ ๓) ควรศึกษาถึงรายละเอียด
และเงื่อนไขในการประกอบอาชีพผู้สอน/วิทยากรอิสลาม เพ่ือจะได้ปรับข้อความให้ถูกต้อง 
  ๓) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารราในการวางแผน
หลักสูตร และผลกระทบฯ (หน้าที่ ๓-๔) ให้ปรับข้อความให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม      
ด้วยกลุ่มงานจัดการเรียนการสอน มีความประสงค์ ให้งานพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์การโฆษณาและ

เผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน ๓ เครื่อง  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา    

ข้อเท็จจริง   
งานพัสดุ กลุ่มงานอ านวย ได้ตรวจสอบราคาของครุภัณฑ์แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ ครุภัณฑ์การ

โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ANSI Lumens 
จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท  (เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
๒๕๕๗ แนบหน้า ๔๙-๕๐) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการศกึษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
ข้อเสนอ   
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ จัดซื้อเครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๓ เครื่องๆละ  
๒๒,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๖,๐๐๐ บาท   
 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง ดังนี้  

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   จ านวน ๓ เครื่อง  

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  จ านวน ๒ เครื่อง  

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ   จ านวน ๑ เครื่อง 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑๓ 

วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน

ของวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒  และตอบสนองต่อ 

กฎระเบียบ บริบทและสภาพแวดล้อมของสังคม ตลอดจนของความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือและ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘       ๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง แผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น กรรมการสภาฯ มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนการรับสมัคร ดังนี้ 

- เปิดรับสมัครทั้ง ๗ สาขาวิชาเช่นเดิม  

- ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

- ควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารับการศึกษา เช่น การให้

ทุนการศึกษา การสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐาน และการสอบวิชาความถนัดตามสาขาวิชาที่สมัครเรียน 

มติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 
 


