
            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ 
วันอังคาร ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๔. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๕. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๖. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๗. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๘. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๙. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๐. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๑๑. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๑๒. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๒. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๓. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์   ครู คศ.๒ 

๒. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
       

สรุปเรื่อง 
  นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลือกผู้แทน เพ่ือท าหน้าที่ (๑) กรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภา
สถาบัน  (๒) กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน  ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน           
ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื ่อวันพฤหัสบดี      
ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า จึง
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้ง
นี้ (เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
วิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี นั้น 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรม
วิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓  กิจกรรมพิธีเปิด และกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  (เอกสารแนบ) 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การอบรมเสริมความรู้  เรื่อง “ทักษะการบริการจัดการการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข” 

สรุปเรื่อง 

ตาม แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ และ
น าไปปรับใช้ในชุมชน นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ทักษะการบริหารจัดการ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนยะลา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) ซ่ึงการจัดกิจกรรมได้กระจายไปยังทั้ง ๓ หน่วยจัดการศึกษา ดังนี้ 

ล าดับ วัน เวลา จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ 
๑ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
๒๐๐ คน โรงแรมมารีน่า  อ.สุไหงโก-ลก 

๒ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒๐๐ คน ห้องประชุมผกากรอง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง 

๓ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๒๑๐ คน ห้องประชุมโรงเรียนบา้นยะบะ อ.รือเสาะ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๔ 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ  ๙  เดือน 

สรุปเรื่อง 
ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ ๙  เดือน 
ตามกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น  

  ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบตามแต่ละตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการระดับวิทยาลัยชุมชน รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  (เอกสารแนบ) 
มต ิ
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติดตามและ
ปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 4 

 
 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (รอบ ๙ เดือน) 
 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นแผนในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทัง้เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นั้น 

 

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘)  กลุ่มงานแผนและ
งบประมาณ จึงได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘  ไตรมาส ๓  เพ่ือเสนอผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานฯ  ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ ที่เกิดขึ้น (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และก าชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพ่ือไม่ให้ปัญหาต่อการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๕ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

สรุปเรื่อง 

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย (เอกสารแนบ) 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้นักศึกษาสาขาอิสลามศึกษาร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้า
เรียน เวลา ๐๘.๐๐ น. 

 

 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากระบบ CHEQA Online        

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖     

สรุปเรื่อง 

ด้วยกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๗  ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๙ องค์ประกอบ ๑๙ ตัวบ่งชี้ และ๑๓ ตัวบ่งชี้ของสมศ.   
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ตามเอกสารแนบ) 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และควรสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

วาระที่ ๔.๗ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

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 มิถุนายน ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๖ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มิถุนายน   ๓๐๓,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มิถุนายน         ๕,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน พฤษภาคม         -      บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๓๐๘,๕๐๐       บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

   

ได้รับจัดสรร        ๓๙,๑๘๘,๓๗๔.๓๒ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึง่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสบิสองสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๒๕,๗๖๒,๗๕๙.๔๖ บาท (ยีส่ิบห้าลา้นเจ็ดแสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสีส่ิบหกสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๕.๒๐๓,๖๘๙.๑๙ บาท (ห้าล้านสองแสนสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทสบิเก้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๓๐,๙๖๖,๔๔๘.๖๕ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๘,๒๒๑,๙๒๕.๖๗ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร       ๑๑,๗๕๔,๐๖๐.๐๐  บาท (สบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๕,๔๗๙,๒๗๔.๒๕  บาท (หา้ล้านสี่แสนเจด็หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๑,๕๑๕,๓๖๕.๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๖,๙๙๔,๖๓๙.๒๕  บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๔,๗๕๙,๔๒๐.๗๕   บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยีส่ิบบาทเจด็สิบห้าสตางค์) 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                 ๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึง่ล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๖๕๕,๑๗๐.๐๐  บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจด็สบิบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๒๒๖,๕๐๐.๐๐  บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๘๘๑,๖๗๐.๐๐  บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจด้สิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๒๑๖,๓๓๐.๐๐  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๗ 

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) 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๓,๖๘๑,๔๐๔.๓๒  บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสีบ่าทสามสิบสองสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๒,๑๗๒,๓๖๕.๒๑ บาท (สบิสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพนัสามร้อยหกสิบหา้บาทสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๖๘๙,๔๘๖.๑๙  บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสีร่้อยแปดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๓,๘๖๑,๘๕๑.๔๐  บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหา้สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) 
เงินคงเหลือ            -๑๘๐,๔๔๗.๐๘  บาท (ลบหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๙,๗๑๕,๘๐๐.๐๐   บาท (เก้าล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๖,๖๗๗,๓๔๔.๐๐   บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจด็พันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑,๔๕๒,๐๕๒.๐๐   บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าสิบสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๘,๑๒๙,๓๙๖.๐๐   บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเกา้สิบหกบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๑,๕๘๖,๔๐๔.๐๐   บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่บาทบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๙๓๙,๑๑๐.๐๐   บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเกา้พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๗๗๘,๖๐๖.๐๐   บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๓๒๐,๒๘๖.๐๐   บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๑,๐๙๘,๘๙๒.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเกา้หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ              ๑,๘๔๐,๒๑๘.๐๐   บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๘ 

วาระท่ี ๔.๙ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

   

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มิ.ย.                  ๑,๑๖๙,๓๕๔.๙๖ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน มิ.ย.                      ๕๒,๖๔๖.๐๒ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม     ๘๐,๔๙๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มิ.ย.      ๑๗๕,๖๕๓.๓๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มิ.ย . ๑๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  ๙๖๐,๐๔๓.๖๘ บาท 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ มีดังนี ้

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

เพ่ือทราบถึงการจัดท า
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารงานบุคคลใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๒ – ๒๔ 

มิ.ย. 

๒๕๕๘ 

 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสอน 
ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ระหว่างวันที่  ๒๘ เมษายน  -  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘        
จ านวน  ๗  สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๓. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๔. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖. สาขาวิชาการบัญชี 
๗. สาขาอิสลามศึกษา 
๘. หมวดศึกษาทั่วไป 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ ได้ด าเนินรวบรวมประวัติและผลงานของ

ผู้สมัคร และเสนอให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และวาระการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖ ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน ๕๕ คน และไม่เห็นชอบ จ านวน ๘ คน ดังนี้ 

 

สาขาวิชา จ านวนทั้งหมด เห็นชอบ 
(เอกสารแนบ ๑) 

ไม่เห็นชอบ 
(เอกสารแนบ ๒) 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๒๔ ๒๒ ๒ 
๒. อนุปริญญาศลิปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ๕ ๕  
๓. อนุปริญญาศลิปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๗ ๖ ๑ 
๔. อนุปริญญาศลิปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา ๕ ๕ - 
๕. อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๘ ๘ - 

๖. อนุปริญญาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ ๒ ๑ 
๗. อนุปริญญาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๘ ๕ ๓ 
๘. อนุปริญญาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบัญชี ๓ ๒ ๑ 

รวม ๖๓ ๕๕ ๘ 
 

  
 
 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑๐ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการเห็นชอบ จ านวน ๘ คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล หมวด/สาขาวิชา ห้องเรียน/หน่วยจัดฯ สาเหตุ 

๑. นางซูไรน๊ะ  ลือบาสูลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ห้องเรียนอบต.ดุซงญอ   รายวิชาที่สอนใช้วุฒิปริญญาตรี แต่
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ๑๐ ปี 

๒. นางสาวนัทธินี จุฑานันท์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ห้ อ ง เ รี ย น เทศบาล
ต าบลต้นไทร 

วุฒิปริญญาโท แต่ประสบการณ์นอ้ยกว่า 
๒ ปี (นับจากวันที่ส าเร็จปรญิญาโท) 

๓. นางสาวนุรนัจมาล์ แวโด การจัดการทั่วไป อ าเภอเมือง   ประสบการณ์การท างานไม่สมัพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

๖. นางสาวศุภาพิชญ์ มุกดาห์ การจัดการทั่วไป อ าเภอเมือง   ยังไม่มีประสบการณ์การท างาน 

๗. นางสาวผการัตน์ ศรอินทร์ การจัดการทั่วไป อ าเภอเมือง   วุฒิปริญญาโท แต่ประสบการณ์นอ้ยกว่า 
๒ ปี (นับจากวันที่ส าเร็จปรญิญาโท) 

๔. นายนพรัตน์  คงเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ าเภอสุไหงโก-ลก   รายวิชาที่สอนใช้วุฒิปริญญาตรี แต่
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ๑๐ ปี 

๕. นางสาวรศนีย์  ลีมอปาแล วิชาการบัญชี อ าเภอเมือง   วุฒิปริญญาตรี แต่ประสบการณ์นอ้ย
กว่า ๑๐ ปี 

๘. นายอารอฟัต มาเย๊าะกาเซ๊ะ การปกครองท้องถิ่น ห้องเรียนอบต.จวบ   ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ๒ ปี 
และไม่สมัพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
๑. อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน    

๒. ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และวาระการด ารง
ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖  
  ข้อเสนอ 
  ๑. พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ  จ านวน ๕๕ คน 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์กรณีพิเศษ  ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับฯ จ านวน ๘ คน เนื่องจากขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขาวิชาและห้องเรียนที่เป็นเครือข่าย  
มติ 

ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษจ านวนทั้งหมด ๖๓ คน ตามเสนอ และได้เสนอ
ข้อควรปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ระบบฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยจ าแนกประเภท
ข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน  
  ๒. กระบวนการคัดกรองอาจารย์พิเศษ ควรท าอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างวาระและต่อวาระใหม่  



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑๑ 

  ๓. ในระหว่างวาระหากจ าเป็นต้องคัดอาจารย์พิเศษออก กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนจะต้อง
จัดท ารายงานการคัดอาจารย์พิเศษออกระหว่างวาระพร้อมระบุสาเหตุ เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบด้วย 
  ๔. ส าหรับอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์การท างานน้อย ควรจัดให้สอนร่วมกับอาจารย์คน
อ่ืนก่อน หรือให้เชิญวิทยากรพิเศษหรือผู้มีประสบการณ์มาบรรยายในบ้างชั่วโมงเรียน 
 
 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาทบทวนข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ

แต่งตั้ง  และวาระการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม     
ตาม ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวาระการด ารง

ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษ ต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองปริญญา  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  และมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับรายวิชาสอนไม่
น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ 

(๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับรายวิชาสอนไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี  หรือ 

(๓) มีประสบการณ์ความช านาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี 

ข้อเท็จจริง   
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามข้อบังคับ

ดังกล่าว ท าให้เกิดข้อสงสัยและประเด็นในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ 

ข้อ ๕ (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  และมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับรายวิชา
สอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

 กรณีศึกษา  นางสาวนัทธิณี  จุฑานันท์  รับราชการครูมา ๗ ปี 
วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์) จบปี  พ.ศ.๒๕๕๕ 
วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์ศึกษา)  จบปี  พ.ศ.๒๕๕๗ 
ขอสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ 

จากในกรณีดังกล่าวผู้สมัครจบปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันแต่จบวุฒิ
ปริญญาตรีไม่ถึง ๑๐ ปี  และจบวุฒิปริญญาโทไม่ถึง ๒ ปี ควรพิจารณาเช่นไร?  สามารถนับเวลาประสบการณ์
ท างานนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้หรือไม่?  

ข้อ ๕ (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับรายวิชาสอนไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี   



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑๒ 

  ในบางสาขาวิชาควรก าหนดว่า ๑๐ ปีหรือไม่  เนื่องจากในบางสาขาวิชาเช่น  คอมพิวเตอร์  
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเห็นควรว่าการ พิจารณา
ประสบการณ์อาจน้อยกว่า ๑๐ ปีได ้

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
๑. อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของ

วิทยาลัยชุมชนตามท่ีสถาบันมอบหมาย 
๒. ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และวาระการด ารง

ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖  

  ข้อเสนอ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแนวทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุ มชน

นราธิวาส ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง  และวาระการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับเรื่องไว้ส าหรับพิจารณาในภายหน้า ทั้งนี้รอการมอบอ านาจจากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนก่อน 
 
 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา         

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม    
ตามที่ ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่ ๕.๓ 

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖     
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ วาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  จึงได้จัดท ารายงานการจัดการเรียน

การสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษา ๓ รุ่น ได้แก่ ๒๕๕๖  ๒๕๕๗ และ 
๒๕๕๘ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
   ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
   ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑๓ 

   ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
   ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
   ๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 

 ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๘.  สาขาอิสลามศึกษา 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา   
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๘ สาขารายวิชา 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 

วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ตั้งส านักงานอยู่ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ แต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีหน่วยงานอ่ืนๆ ใช้งานร่วมกันอยู่ ๓ 
หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ วิทยาลัยการอาชีพรามัน และวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ท าให้การปฏิบัติงานค่อนข้างไม่สะดวกและคับแคบ จึงมีความจ าเป็นในการจัดหาสถานที่ใหม่ 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ได้ขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านยะบะ 

(อุปการวิทยา) เพ่ือใช้เป็นส านักงานและห้องเรียน อาคารดังกล่าวเป็นส านักงานประถมศึกษา ลักษณะเป็น
อาคารเรียน ๒ ชั้น และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงก่อนการใช้งาน (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 



            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘       ๑๔ 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนของ
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จ านวน ๒,๑๘๗,๗๘๑.๗๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
แปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท าแผนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินปรับปรุงครั้งนี้ไว้ให้พร้อม เผื่อมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ 
จากหน่วยงานอื่น 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

   -ไม่มี- 

 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


