
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 
วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๔. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๕. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๖. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
       ๘. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
         ๙. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส          

         ๕. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสาคร  ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน 
๓. นายซ าซูเด็ง  มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๔. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื ่อวันพุธ ที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้    

๑. ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง  ๙๑๒ จังหวัดนราธิวาส  ณ บริ เวณสถานีวิทยุ 
วิทยุกระจายเสียง ๙๑๒     

๒. ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสและส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๑      
ณ บริเวณหน้าสนามเทนนิส สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.๕) 
จังหวัดนราธิวาส  

(วิดีทัศน์ประกอบ) 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของแต่ละปีงบประมาณด้วย 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๓ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา   

  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามมติเห็นชอบที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

กลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารแนบ) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๑. การประชาสัมพันธ์ ควรเน้นทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ 

- การรับสมัครนักศกึษาใหม ่
- ภาพลักษณ์และบทบาท หน้าที่ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ควรแปลกใหม่ คุ้มค่า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็ว และได้ผล 
๒. ใบสมัครรับนักศึกษาใหม่ควรมีให้กรอก “คุณทราบข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

มาจากไหน” เพ่ือเป็นการวัดผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ 
 

 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ) 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๔ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การท าบันทึกข้อตกลงการฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังหญิง 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ด้วย เรือนจ าจังหวัดนราธิวาสได้ประสานงานมายังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในการจัดฝึกอบรม จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผมสตรี และการถัก
กระเป๋าจากเชือกร่ม ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จ านวน ๕๐ คน  ณ แดนหญิง เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ต้องขังหญิงได้มีทักษะวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ให้กับตนเอง นั้น 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้การสนับสนุนและจัดการฝึกอบรมดังกล่าว ในระหว่าง

วันที่ ๕-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  ซึ่งได้เปิดพิธีโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในวันพุธ ที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๙ โดยมีนายอชิพล พชรพงศ์พลิน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นายสมพร ด าหนูอินทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๖ คน เข้าร่วมการเปิดงานโครงการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งการฝึกอบรม
และได้เยี่ยมชมสถานที่ของเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และกล่าวชื่นชมในการสร้างความแปลกใหม่และการช่วยเหลือสังคม    
ทั้งนี้ เสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาช่องว่างและโอกาสในการให้บริการทางด้านหลักสูตรพัฒนาทักษาและ
คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนในอนาคต (เรื่องที่คนอื่นมองข้าม แต่เราท าและก่อให้เกิดประโยชน์) 
 

 

วาระที่ ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบหน้า ๒๔-๓๐) 

ได้รับจัดสรร        ๓๒,๗๒๐,๙๙๕.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านเจด็แสนสองหมื่นเกา้ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๓,๖๙๒,๐๖๘.๖๗ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบแปดบาทหกสิบเจด็สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน       ๑๐,๒๖๒,๔๔๔.๖๗ บาท (สิบลา้นสองแสนหกหมื่นสองพันสีร่้อยสีส่ิบสี่บาทหกสิบเจด็สตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๓,๙๕๔,๕๑๓.๓๔ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามลา้นบาทสามสิบสีส่ตางค)์ 
เงินคงเหลือ        ๑๘,๗๖๖,๔๘๑.๖๖ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนหกพันสีร้่อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๕ 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร          ๙,๕๖๙,๘๓๕.๐๐  บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๑,๓๒๖,๕๘๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๔๔๗,๑๗๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๒,๗๗๓,๗๕๐.๐๐  บาท (สองล้านเจด็แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจด็ร้อยหา้สิบบาทถ้วน)  
เงินคงเหลือ                   ๖,๗๙๖,๐๘๕.๐๐  บาท (หกล้านเจด็แสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทถว้น) 

๒. 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) 

๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ได้รับจัดสรร              ๐.๐๐  บาท (ศนูย์บาท) 
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) 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๗,๙๖๗,๑๖๐.๐๐  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจด็พันหนึง่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๓๐๘,๗๓๘.๖๗  บาท (สองล้านสามแสนแปดพันเจด็ร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจด็สตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๓,๓๔๒,๒๙๘.๖๗  บาท (สามล้านสามแสนสี่หม่ืนสองพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๕,๖๕๑,๐๓๗.๓๔  บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๒,๓๑๖,๑๒๒.๖๖  บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทหกสบิหกสตางค)์ 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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) 

๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร              ๑๕,๑๘๔,๐๐๐.๐๐   บาท (สิบห้าลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๕๖,๗๕๐.๐๐   บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๖ 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๕,๔๗๒,๙๗๖.๐๐   บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๕,๕๒๙,๗๒๖.๐๐   บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจด็ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ         ๙,๖๕๔,๒๗๔.๐๐   บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสองรอ้ยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดเงินรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ธ.ค.                 ๔๗๑,๘๔๘.๗๘ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ธ.ค.                            ๙๐๗.๐๑ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม      ๑๙,๓๖๐.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ธ.ค.                  ๕,๐๐๔.๙๕ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ธ.ค.              ๓๔๑,๓๗๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                   ๑๔๕,๗๔๐.๘๔ บาท  

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๗ 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

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

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้ าร่ วม เป็นวิทยากร เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ช าน าญการ พิ เ ศษ 
อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์
เชี่ ยวชาญพิเศษ พ.ศ . . . .  ณ  
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ื อ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ใ ห้
ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก า ร พิจ า รณา
แต่ งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ช านาญ
ก า ร พิ เ ศ ษ  อ า จ า ร ย์
เชี่ยวชาญ และอาจารย์
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.... 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  เ รื่ อ ง 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง อ า จ า ร ย์
ช านาญการพิเศษ อาจารย์
เชี่ ยวชาญ และอาจารย์
เชี่ ยวชาญพิ เศษ พ.ศ . . . .       
อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน 

๑ – ๒  

ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

๒. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าข้อเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ . ศ .  ๒๕๖๐ 
เบื้องต้น ของสถาบันวิทยาลัย
ชุ มชน  ณ  โ ร งแรมนู โ ว  ซิ ตี้ 
บ า ง ล า พู  เ ข ต พ ร ะ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ือจัดท าข้อเสนอค า   
ของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น 
ของสถาบั นวิ ทยาลั ย
ชุมชน 

ได้ทราบถึงผลการจัดท า
ข้อเสนอค าของบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เ บื้ อ ง ต้ น  ข อ ง ส ถ า บั น
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒ – ๔  

ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทางด้านวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการทางด้านวิชาการ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะทางด้าน
วิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  

๑. นางศิรินุช  อังสุพานิช ประธานกรรมการ 
๒. นายไสว   ชินพงษ ์ รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ประทีป  หมวกสกุล กรรมการ 
๔. นางสาววรรณา กลางประพันธ์ กรรมการ 
๕. นายจ าเป็น  ปิยะรัตน์ กรรมการ 
๖. นายสุรินทร์  พรหมชัย กรรมการ 
๗. นางนิพพา  ประทุมวัลย์ กรรมการ  
๘. นายอรุณ   สารบัญ  กรรมการ 
๙. นายมูฮ ามัด  ภูยุทธานนท์ กรรมการ 
๑๐. นายสมพร   ด าหนูอินทร ์กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขับเคลื่อนตาม
นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นสมควรให้จัดท า “โครงการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส” (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ“โครงการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส”

และอนุมัตกิารใช้เงินรายได้สถานศึกษาส าหรับโครงการฯ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท  
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๙ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเพ่ือด าเนินการ  
นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนได้ทราบถึงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดของโครงการได้มากน้อยเพียงใด  และเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการให้เกิด
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในโอกาสต่อไป (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๙) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยเร่งด่วน  

๑. ในวาระของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งถัดไป ควรมีการประชุมและปรับปรุง
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสใหม่ 
๒. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เกิดข้ึน ตามทีร่ะบุไว้ในรายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑๐ 

วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณากล่ันกรองการให้อนุปริญญาบัตร  หลักสูตรอนุปริญญา                      
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ในวันที่ ๒๐ เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระท่ี ๕.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ และการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๓เรื่อง 
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ๓๗๑ คน จ านวน 
๗  สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน        จ านวน    ๔๐  คน  
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    จ านวน    ๕๖  คน 
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       จ านวน    ๒๑  คน 
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    จ านวน  ๑๗๗  คน 
๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน    ๖๓  คน 
๖.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน      ๖  คน 
๗.  สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      ๘  คน 

(เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. ควรจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
 ๒. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ควรท าความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร 
 ๓. การปรับพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า ควรเพิ่มรายวิชา “จริยธรรมและวินัยในการศึกษา” 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑๑ 

วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  

  ตามที่ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  โดยในวันเสาร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ครูสังกัด
ศูนย์เด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล และครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จ านวนรวม ๑๐ คน เพ่ือร่วมกัน
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์

หลักสูตรครั้งดังกล่าวมาด าเนินการปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย   และได้น าเสนอให้
คณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ เมื่อการประชุมวันที่ ๑๒ มกรามคม ๒๕๕๙ เรียบร้อย
แล้ว (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ  

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส “พัฒนาหลักสูตการดูแล

ผู้สูงวัย” เพ่ิมเติมในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑๒ 

วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาการอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา ๒/

๒๕๕๘  ในวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  ขอเสนอรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์พิเศษ

หลักสูตรอนุปริญญา (เพ่ิมเติม)  เพ่ือปฏิบัติการสอน ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน ๔ คน 
โดยได้น าเสนอให้คณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ เมื่อการประชุมวันที่ ๑๒ มกรามคม 
๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาอนุมัตขิึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๔ คน 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 

 

 

วาระท่ี ๕.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานแผนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  
  ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม    
ตามที่ ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๗ 

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และ
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ วาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณากลั่นกรอง
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  จึงได้จัดท ารายงานการจัดการเรียน

การสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑๓ 

   ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
   ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
   ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
   ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
   ๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 

 ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๘.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

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

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เ พ่ือพิจารณาอนุมัติแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา             

ภาคการศึกษา ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๘ สาขารายวิชา 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การใช้อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านยะบะ 

สรุปเรื่อง 

  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ได้เรียนถามถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน
บ้านยะบะ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืนๆ    
มีความประสงค์ที่จะอาคารเรียนดังกล่าวเช่นกัน หากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสล่าช้าอาจท าให้เสียโอกาส 

มติ 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอให้ผู้อ านวยการด าเนินการโดยเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙       ๑๔ 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง การรับสมัคร
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีก าหนดขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                  
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
 


