
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๑ 

 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกิุลทอง  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๕. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๖. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๗. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๘. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
      ๙. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๐. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๑๑. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
       ๑. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์   เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี-  
 
       

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที ่ ๔/๒๕๕๗ เมื ่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๗ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๗ หน้า  จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้ 
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ ์

ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ประจ าปี ๒๕๕๗ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
จัดการเรียน  การสอนและเตรียมความพร้อมวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะฯให้มีความรู้ความเข้าใจถึง
กระบวนการฝึกอบรม  การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน การจัดซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล
ผู้เรียน เมื่อวันพุธ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ   ขอน าเสนอสรุปรายงานผลการ
ประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ) 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้พัฒนาศักยภาพวิทยากรที่ขอขึ้นทะเบียนตามหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฯ ทุกคน เพ่ือท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การสอนและการวัดผลประเมินผล 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๓ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (รอบ ๖ เดือน) 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเป็นแผนในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นั้น 

 

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง 
  การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)  กลุ่มงานแผน
และงบประมาณ จึงได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ไตรมาส ๒  เพ่ือเสนอผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานฯ  ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ ที่เกิดขึ้น (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเร่งรัดการด าเนินโครงการต่างๆ เนื่องจาก
เหลือเวลาอีก ๔ เดือน 
 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการสรรหา และ(ร่าง)ปฏิทินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง อ านาจหน้าที่ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน นั้น 

 

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้กระบวนการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นไปตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ การ
เลือกประธานและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการในสภาวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการสรรหา และ(ร่าง) ปฏิทินการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชน-นราธิวาส (เอกสารแนบ) 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ   



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๔ 

 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                         
ประจ าเดือน เมษายน 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 เมษายน  ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน เมษายน      ๙๖,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน เมษายน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน เมษายน          -        บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๑๙๖,๕๐๐       บาท 

 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  

ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร        ๒๖,๓๐๐,๓๖๒.๒๕  บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนสามร้อยหกสบิสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๒,๖๘๖,๐๐๐.๗๙  บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทเจ็ดสบิเก้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๓,๓๔๒,๐๐๖.๒๐  บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหกบาทยีส่ิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๖,๐๒๘,๐๐๖.๙๙  บาท (สิบหกลา้นสองหมื่นแปดพันหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๐,๒๗๒,๓๕๕.๒๖  บาท (สิบล้านสองแสนเจด็หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยีส่ิบหกสตางค์) 
   
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๕ 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๔,๑๒๗,๖๗๐.๐๐  บาท (สีล่้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจด็พันหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๓,๖๕๖,๔๕๘.๕๓  บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสีร่้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๑,๒๗๘,๓๗๓.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจด็สบิสามบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๔,๙๓๔,๘๓๑.๕๓  บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสบิเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                    -๘๐๗,๑๖๑.๕๓  บาท (ลบแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสบิเอ็ดบาทห้าสบิสามสตางค)์ 
 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร         ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น       ๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ         ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนยบ์าท) 
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             ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                     ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๑,๐๘๑,๒๙๒.๒๕  บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอ้ยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม          ๗,๔๕๕,๒๓๑.๒๖  บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองรอ้ยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๓๙๖,๑๐๔.๒๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทยี่สิบสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๘,๘๕๑,๓๓๕.๔๖  บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสีส่ิบหกสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๒,๒๒๙,๙๕๖.๗๙  บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสบิหกบาทเจด็สิบเก้าสตางค)์ 
 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๑,๓๓๖,๗๔๕.๐๐   บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สบิห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๖๐๒,๙๑๐.๐๐   บาท (หกแสนสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๑,๙๓๙,๖๕๕.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเกา้แสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสบิห้าบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๕,๓๙๒,๓๔๕.๐๐   บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสีส่ิบห้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๖ 

 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม  ๑๗๗,๕๖๖.๐๐  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน   ๔๖,๖๑๙.๐๐  บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยสิบเกา้บาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๒๒๔,๑๘๕.๐๐  บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ             ๒,๔๒๕,๒๑๕.๐๐  บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน เม.ย.     ๖๘๗,๖๓๗.๗๕ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน เม.ย.                   ๑๑๓,๙๘๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๒๖๐,๗๕๓.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน เม.ย.      ๒๘๔,๐๕๐.๕๘ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน เม.ย. ๑๓๗,๐๙๔.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๖๔๑,๒๒๖.๑๗ บาท 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๗ 

 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 
๑. ประชุมคณะท างานทบทวน

ข้อเสนอขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาร่าง
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ฉบับใหม่ก่อนน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ณ 
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือร่วมร่างประกาศ
เกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชนฉบับใหม่ก่อน
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน 

ไดร้่างประกาศเกณฑ์
มาตรฐานภาระงาน
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชนฉบับ
ใหม่ก่อนน าเสนอ อ.
ก.ค.ศ. ส านัก
บริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน และได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๓๐ มี.ค. –  
๑ เม.ย. 
๒๕๕๗ 

๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานทางวิชาการตามความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลากับวิทยาลัยชุมชน สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้อง
ประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือทราบถึงนโยบาย
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลากับวิทยาลัย
ชุมชน สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ได้ทราบถึงนโยบาย
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลากับวิทยาลัย
ชุมชน สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๙ เม.ย.
๒๕๕๗ 

 

 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต    
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  

  ตามที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๒  เรื่อง
พิจารณาอนุมัตแิผนการจัดศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพ
ชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  และเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๗    วาระที่ ๕.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติปรับแผนการจัดศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอรือเสาะ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  นั้น 
 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ขอเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารแนบ)   
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อาศัยอ านาจหน้าที่สภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑) หลักสูตร/เนื้อหาของหลักสูตร ควรมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการ 
๒) ให้มุ่งเน้นต่อยอดการสร้างรายได้และอาชีพแก่ผู้ฝึกอบรมภายหลังจากการฝึกอบรม 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 
๓) ควรประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมฯ ให้มีระยะยาวและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ

รับรู้อย่างทั่วถึง และให้ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสาธิตหรือผลงานตามหลักสูตรนั้นๆ 
(เช่น การเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๙ 

 

วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ด้วยกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนได้น าเสนอข้อมูลแก่สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน เรื่องการ
ขึ้นทะเบียนวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพ
ชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่ประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน ๔๕ คน นั้น 
 

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอการขึ้น

ทะเบียนเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพ
ชีวิต ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ดังนี้ 

 ๑. วิทยากรฝึกอบรมของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน ๒๖  คน 
 ๒. วิทยากรฝึกอบรมของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน ๑๑  คน 
 ๓. วิทยากรฝึกอบรมของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  จ านวน   ๘  คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๔๕ คน  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งวิทยากร

หรือครูผู้สอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต  พ.ศ.๒๕๕๖ 
(เอกสารแนบหน้า ๔๑-๔๒) 

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๒) แต่งตั้งคณะท างาน  หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีกระบวนการ/ขั้นตอน เพ่ือท าให้การจัดการสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

๑) การฝึกอบรมวิทยากร : เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  เข้าใจเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน และการรายงานผลการสอน 

๒) การนิเทศติดตามการสอน : โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม 
๓) การประเมินหลังการฝึกอบรม : โดยให้ผู้เรียนประเมินวิทยากรตามหลักสูตรนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๑๐ 

 

วาระท่ี ๕.๓  เรื่อง พิจารณาขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดโครงการเสวนายามเช้าบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรโดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้สถานศึกษาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท  
            ข้อเท็จจริง   

กลุ่มงานอ านวยการได้เสนอรายละเอียดของโครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ก าหนดให้มีกิจกรรมจ านวน ๗ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐บาท โดยมีกลุ่ม
งาน/หน่วยจัดการศึกษาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหมุนเวียนรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดประชุม
เสวนายามเช้า ผู้เข้าร่วมโครงการคือสภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนและบุคลากร รวมจ านวน 
๔๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท (เอกสารแนบหน้า ๔๔-๔๕) 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑) ผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมในแต่ละเดือน จะต้องน าเสนอผลงาน ข้อเสนอแนะ หรือ
ทัศนคติที่ตนมีต่อการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒) รูปแบบการจัดควรเป็นแบบเปิดและไม่เป็นทางการ เพ่ือเน้นให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๑๑ 

 

วาระท่ี ๕.๔  เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

          ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๗           
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  

   ข้อเท็จจริง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
แก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑๒ คน คือ 

๑. นายประดิษฐ์  เดชบุญ 
๒. นายรุ่ง   แสงสุวรรณ 
๓. นายนิรันดร์  ทองคุปต์ 
๔. นายสราวุธ  แสงประสิทธิ์ 
๕. นางสาวละม่อม  พรหมปลอด 
๖. นางซารอยา  หะยียูโซ๊ะ 
๗. นางสาววิณา  สามัญ 
๘. นางสาวมัญจนา  หมู่เก็ม 
๙. นางอัจฉรา  พัฒนพิโดร 
๑๐. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา 
๑๑. นายโชคชัย  หวัดเพ็ชร 
๑๒.นายสุนทร  หมัดแล้ 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 อ านาจหน้าท่ีของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๑๒ 

 

วาระท่ี ๕.๕  เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๗           
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   
 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  

จ านวน  ๗  คน ดังนี้ 
๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คือ  นางสาวเจะปูรอ  นิเลาะ 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คือ  นางสาวศรีวะรี  ศรีแก่น 
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คือ  นางสาว  ฟาตีเมาะ  ดาแลเบาะ 
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  คือ  นายการียา  มะลี 
๕. สาขาวิช าการศึกษาปฐมวั ย   คือ  นางสาววราภรณ์   ช่ อประพัน ธ์  และ                  

นางสาวแวซัยนู  แวมูซอ 
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คือ นางนิลเนตร  หะมิ 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าท่ีของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
วาระท่ี ๕.๖  เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา  นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จ านวน  ๗  สาขาวิชา  ประกอบด้วย   

(๑) การพัฒนาชุมชน    (๕)  การปกครองท้องถิ่น   
(๒)  การศึกษาปฐมวัย    (๖)  การจัดการทั่วไป   
(๓)  การบัญชี     (๗)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(๔)  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอให้สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  (เอกสารแนบ) 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗       ๑๓ 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าท่ีของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

 

มติ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : เพ่ือเป็นการขยายกลุ่มผู้เรียนและสร้างรายได้ให้มากขึ้น จึงเสนอให้

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษขึ้น อาทเิช่น  
- การจัดหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรการค้าชายแดน 
- การจัดหลักสูตรแบบ block course โดยให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้ประสานการ

จัดการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนกับวิทยากร/ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้เรียนที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เป็นผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการ
เพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 

  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

   -ไม่มี-  
 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 
 
 


