
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗ 
วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

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

 
ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๕. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๖. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๗. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
      ๔. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๕. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์   เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๓. นายจักรพันธ์  จันทร์อิน  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิทยบริการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การเข้าเยี่ยมขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย ๑)นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส     
๒)นายสาคร ปานจีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ๓)นางสาววิลาวัลย์ พูนไพโรจน์ ศิษย์เก่า
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูพ่ีเลี้ยงผู้ดูแลเด็กของจังหวัดนราธิวาส 
โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้ ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ดังกล่าว 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ หน้า            
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุม
ครั้งนี้ (เอกสารแนบหน้า ๓-๑๖) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการนิเทศและตดิตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่  งานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าโครงการนิเทศ

และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือน า
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา นั้น  

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง  
ในการนี้  งานนิเทศติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการนิเทศและติดตามการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ส าหรับการจัด
การศึกษา ดังนี ้

๑) จัดการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรให้การสนับสนุนบุคลากรและอาจารย์มีความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการท างาน การสอน      
โดยให้ผู้มีความรู้/วิทยากร มาอบรมและชี้แนะแนวทางให้  

๒) การท าวิจัยในชั้นเรียนทุกรายวิชา 
- เสนอให้แต่ละสาขาวิชามีการท าวิจัย ๑ เรื่อง/ปีการศึกษา 
- การวิจัยอาจท าเป็นคณะ/กลุ่ม 
- ควรมีการสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์พิเศษมีส่วนร่วมในการท าวิจัยมากขึ้น เช่น การ

สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ การเผยแพร่งานวิจัยในงานต่างๆ  การมอบรางวัล และการ
น าความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นต้น  

 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ (คร้ังที่ ๒) 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมตามโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนสงขลา ยะลา 
ปั ตตานี  นราธิ ว าส  สตู ล  พั ง ง า  และระนอง   ในระหว่ า ง วั นที่  ๑๗ -๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗                        
ณ  สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา นั้น 

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง  

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ (ครั้งที่  ๒)  โดยได้ท าการส่งนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  เข้าแข่งขันทักษะ



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๔ 

วิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑๒ รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน  ๖ รายการ    รางวัลเหรียญเงิน 
จ านวน  ๓ รายการ  และรางวัลเหรียญทองแดงจ านวน  ๓ รายการ  ดังนี้ 

 

ประเภทการแข่งขัน หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
ผลิตภัณฑ์เด่นประจ าจังหวัด สาขาวิชาการพฒันาชุมชน นางสาววรียาภัทร์  ทองบุญเรอืง เหรียญทอง 
ทักษะการออกแบบสือ่สิ่งพิมพ ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรุสดี  กะนิ เหรียญทอง 
การใช้หุ่นประกอบการเล่า
นิทานเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวนูรสูดา  ดาแม 
นางสาวรอฮานี  มะซง 
นางสาวนูนรียา  ยูโซะ 

เหรียญทอง 

ส้มต าลีลา 
 

- นายก็อซรี  มัรฎี 
นายไพรุส  แยนา 

เหรียญทอง 

CC-Got talent - นายฮัมดัน  เจ๊ะโวะ เหรียญทอง 
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพรอ้ม
หางเครื่อง 

- นางสาวธิดารัตน์  สุขไชย 
นางสาวศกุานดา   เพ็ชรพันธ ์
นางสาวธีรว์รา  เต็มภูมิ 
นางสาวจิตมณี  ทองผล 
นางสาวไอเซาะ  มามะ 
นางสาวนารีมัน  เจ๊ะโอ๊ะ 
นางสาวนูรเดียนา  ยูโซะ 
นางสาวซูรอยนี  ดอเลาะ 
นางสาวอามาณี  ยีเซ็ง 
นางสาวแวสวยดา  หะยีกอแจ๊ะ 
นายไพรุส  แยนา 
 

เหรียญทอง 

ทักษะการเขียนแผนธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป นางสาวธิดารัตน์  สุขไชย 
นายมาสเซ็น  ฮุเซ็ง 
นายอับดุลเล๊าะ  ยะพา 

เหรียญเงิน 

การออกแบบตกแต่งขนมไทย 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

นางคอลเียาะ  ดอเลาะ 
นางสาวรานิง  หะยีตาเย๊ะ 
นางสาว อาซียัน  บือราเฮง 

เหรียญเงิน 

การจีบผ้าส าหรับโต๊ะวิทยากร 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้นอาชีพและคุณภาพชีวิต 

นายมะไซดี  มะดาโอะ 
นางสาว  ซารีฮะห์  เจ๊ะหลง 
นางสาว สรญา  เซ็ง 

เหรียญเงิน 

 
การจัดดอกไม้สด 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

นายฮัสยูดิน  ดือเล๊ะ 
เด็กชายอัลอามีน  อียา 
นางสาวกัสวีรา  เจะมิ 

เหรียญทองแดง 

ทักษะการคิดวเิคราะห์และ
น าเสนอจากโจทย์ชุมชน 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นายอันวา  ดาโอ๊ะ 
นางสาวฟารัส  สาและ 
นางสาววนิตา  โละมะ 

เหรียญทองแดง 

การท าน้ าพริกกะป ิ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

นางกัลญา  พงษ์พราหมณ ์
นางสารีพะ  ละตากอเซ็ง 

เหรียญทองแดง 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๕ 

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ (นักศึกษารุ่น ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษา รุ่น ๒๕๕๕  เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

 
 

สัปดาห ์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

  2 – 20 มิ.ย. 57 
นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนพร้อมช าระเงินผ่าน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (คร้ังท่ี 1) 

  20 มิ.ย. 57 อาจารย์ผู้สอน ส่งมคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

  ภาคศุกร์ - เสาร์ ภาคเสาร์-อาทิตย ์   

สัปดาห์ที่ 1 27 – 28 มิ.ย. 57 28 – 29 มิ.ย. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่1 

 28 – 29 มิ.ย. 57 
เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งรายชื่อนักศึกษา ค้างช าระค่าลงทะเบียน 

ไปยังกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวชิาการ 

  30 มิ.ย. 57 วันสุดท้ายของการเพ่ิม/ถอน/เทียบโอนผลการเรียน 

 1-10 ก.ค. 57 
นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนและช าระเงินที่ห้อง
การเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ครั้งที่ 2) โดยเสียค่าปรับ 

สัปดาห์ที่ 2 4 – 5 ก.ค. 57 5 – 6 ก.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่2 

สัปดาห์ที่ 3 11 – 12 ก.ค. 57 12 – 13 ก.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่3 

สัปดาห์ที่ 4 18 – 19 ก.ค. 57 19 -20 ก.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่4 

สัปดาห์ที่ 5 25 – 26 ก.ค. 57 26 – 27 ก.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่5 

สัปดาห์ที ่6 1 – 2 ส.ค. 57  2 – 3 ส.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่6 

สัปดาห์ที่ 7 8 – 9 ส.ค. 57 9 – 10 ส.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่7 

สัปดาห์ที่ 8 15 – 16 ส.ค. 57 16 – 17 ส.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่8 

สัปดาห์ที่ 9 22 – 23 ส.ค. 57 23 – 24 ส.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่9 

สัปดาห์ที่ 10 29 – 30 ส.ค. 57 30 – 31 ส.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่10 

  1 – 30 ก.ย. 57 นักศึกษาประเมนิผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียน 

สัปดาห์ที่ 11 5 – 6 ก.ย. 57  6 – 7 ก.ย. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่11 

  8 ก.ย. 57 หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลาง  

สัปดาห์ที่ 12 12 – 13 ก.ย. 57 13 – 14 ก.ย. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่12 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๖ 

สัปดาห ์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

  ภาคศุกร์ - เสาร์ ภาคเสาร์-อาทิตย ์   

สัปดาห์ที่ 13 19 – 20 ก.ย. 57 20 – 21 ก.ย. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่13 

สัปดาห์ที่ 14 26 – 27 ก.ย. 57 27 – 28 ก.ย. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่14 

  30 ก.ย. 57 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนกัศึกษา 

สัปดาห์ที่ 15 3 – 4 ต.ค. 57 4 – 5 ต.ค. 57 การเรยีนการสอนสัปดาห์ที ่15 

สัปดาห์ที่ 16 10 – 11 ต.ค. 57 11 – 12 ต.ค. 57 สอบปลายภาคการศึกษา 

  13 – 17 ต.ค. 57 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียน 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน พฤษภาคม ๑๙๖,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน พฤษภาคม         -  บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน พฤษภาคม          -        บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๑๙๖,๕๐๐       บาท 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๗ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

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

   

ได้รับจัดสรร        ๓๑,๓๔๘,๓๑๐.๒๕  บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทยี่สิบหา้สตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๖,๐๒๘,๐๐๖.๙๙  บาท (สิบหกล้านสองหมื่นแปดพันหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๑๖๔,๖๓๐.๕๙  บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๘,๑๙๒,๖๓๗.๕๘  บาท (สิบแปดล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๓,๑๕๕,๖๗๒.๖๗  บาท (สิบสามล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นหา้พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๗,๒๙๕,๒๗๐.๐๐  บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๔,๙๓๔,๘๓๑.๕๓  บาท (สีล่้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๓๓๙,๙๕๑.๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๕,๓๓๔,๗๘๒.๕๓  บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจด็ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๑,๙๖๐,๔๘๗.๔๗  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)์ 
 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร         ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๔๐,๕๐๐.๐๐  บาท (สี่หมื่นห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๕๘,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๙๙๑,๕๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

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             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) 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๘ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๒,๙๓๖,๘๔๐.๒๕  บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทยีส่ิบห้าสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม          ๘,๘๕๑,๓๓๕.๔๖  บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสีส่ิบหกสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๓๕๙,๕๕๘.๕๙  บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๐,๒๑๐,๘๙๔.๐๕  บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสีบ่าทห้าสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๒,๗๒๕,๙๔๖.๒๐  บาท (สองล้านเจด็แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสีส่ิบหกบาทยีส่ิบสตางค)์ 
 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๑,๙๓๙,๖๕๕.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๒๓๑,๒๒๑.๐๐   บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยีส่ิบเอด็บาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๒,๑๗๐,๘๗๖.๐๐   บาท (สองล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจด็สิบหกบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๕,๑๖๑,๑๒๔.๐๐   บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๖๗๔,๒๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๒๒๔,๑๘๕.๐๐  บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๑๓๓,๔๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๓๕๗,๕๘๕.๐๐  บาท (สามแสนห้าหมื่นเจด็พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ              ๒,๓๑๖,๖๑๕.๐๐  บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบหา้บาทถ้วน) 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ข้อเสนอเพิ่มเติม 

๑. เนื่องจากส านักงานของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก อยู่ในซอยเล็กๆ การติดต่อ
ค่อนข้างล าบาก จึงให้ท าป้ายบอกทาง หรือถ้าเป็นไปได้ให้หาท าเลที่ตั้งใหม่ที่ต าแหน่ง
เด่นชัด โดยคุณศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง เสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติดต่อขอเช่าพ้ืนที่ 
ส านักงานขนส่ง ชั้น ๒  

๒. การด าเนินโครงการค่ายอาสาและพัฒนาของนักศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ควรสนับสนุน
ให้มีรูปแบบกิจกรรมและผลงานเชิงประจักษ์ได ้

๓. นายศิริศักดิ์ หวังธธรมมั่ง เสนอให้การด าเนินโครงการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน นั้น ควรกระตุ้นให้ชุมชนเห็น
ถึงความส าคัญอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนของชุมชนเอง  

๔. นายอชิพล พชรพงศ์พลิน เสนอให้แต่งตั้งคณะท างานส าหรับโครงการประเภท Fast Tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๙ 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ค.     ๖๔๑,๒๒๖.๑๗ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน พ.ค.                   ๔๔๒,๙๖๕.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๑๑๐,๐๗๔.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน พ.ค.        ๒๒,๒๗๕.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน พ.ค. ๕๔๔,๓๓๙.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๖๒๗,๖๕๑.๑๗ บาท 
   

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๐ 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

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

ที่ เรื่อง วัตถุประสงค ์ ผลที่ได้รบั วันที่เข้าร่วม 
๑. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ

แข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์
การแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๙ เม.ย.- 
๔ พ.ค. 
๒๕๕๗ 

๒. ประชุมหารือเร่ืองกอง
ทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพื่อทราบถึงนโยบายการ
ด าเนินการกอง
ทุนการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

ได้ทราบถึงนโยบายการ
ด าเนินการกองทนุการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๑๕ พ.ค.  
๒๕๕๗ 

๓. ร่วมงานจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพ ณ บริเวณสวน
ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

เพื่อทราบถึงการจัด
นิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 

ได้ทราบถึงการจัด
นิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๑๖ -๑๙ 
พ.ค.๒๕๕๗ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษา 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่ กลุ่มงานวิทยบริการได้มีการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรทางด้านภาษา   ในระหว่าง
วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 

   หลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
   ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
   ๑) นางเอ้ืองผึ้ง ฮะเทหลุ่ย อาจารย์ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

๒) พ.ท.ชุติเดช ชวณิชย์  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ 
 

หลักสูตรภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
๑) ดร.สุริยะ สะนิวา อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๒) นายรุสดี มาซอ   อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๓) นายวันชาติ มาทา    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามลายูกลาง 

 

ข้อเท็จจริง  
 ในการนี้ กลุ่มงานวิทยบริการได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรทางด้าน

ภาษา และได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษา จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษา
พม่าเพ่ือการสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูกลางเพ่ือการสื่อสาร   โดยใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ ๔๕  ชม.  

(เอกสารแนบ) 

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

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 ข้อเสนอเพิ่มเติม 
 นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง เสนอให้หลักสูตรภาษามลายูกลางเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมหน่วยการ

เรียนรู้ด้านการสื่อสารทางด้านธุรกิจ 
 ร.ต.ท.นริศ สายแก้ว ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวางแผนในด้านเวลาในการจัดการเรียนการ

สอน เนื่องจากวิทยากรต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด (จังหวัดระนอง)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๒ 

วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา            
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๕   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา           
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีมติ เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕  วาระที่  ๕.๓  เรื่อง
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคมคม  ๒๕๕๗  วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง  พิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการ
เรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๕ มีมติ  เห็นชอบ
รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๕ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานการ

จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

 
 

๑. หลักสูตรที่เปิดสอน   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการเปิดภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  ส าหรับนักศึกษา       

รุ่น ๒๕๕๕ ในวันที่  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗ (ภาคศุกร์-เสาร์) และวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗        
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๗  สาขาวิชา  ประกอบด้วย 

 

(๑) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ (ห้องเรียน รร.บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก)  
 

(๒) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก และห้องเรียน รร.เวียง

สุวรรณวิทยาคม)   
 

(๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (หอ้งเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  (ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก และห้องเรียน รร.เวียง

สุวรรณวิทยาคม) 
 

(๔) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  เปิดสอนที่ 
 หนว่ยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง)   
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๓ 

(๕) สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง    (ห้องเรียนอ าเภอเมือง) 
 

(๖) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส)    
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ (ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ) 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก)  
 

(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดสอนที่ 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง) 

 

๒. จ านวนนักศึกษา/จ านวนห้องเรียน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีจ านวนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษา รุ่น ๒๕๕๕          

ทั้งหมด ๕๖๓ คน ๒๐ ห้องเรียน  จ าแนกตามหน่วยจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

๒.๑)  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง จ านวน ๓๒๔ คน   ๑๑ ห้องเรียน 
  (๒.๑.๑)  อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๒๕๙ คน   ๘ ห้องเรียน 
 (๒.๑.๓)  โรงเรียนตันหยงมัส  อ าเภอระแงะ   จ านวน   ๖๕ คน   ๓ ห้องเรียน 
 

๒.๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จ านวน ๕๒  คน    ๒    ห้องเรียน 
   (๒.๒.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๒๙  คน   ๑  ห้องเรียน 
 (๒.๒.๒) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)    จ านวน  ๒๓  คน   ๑  ห้องเรียน 
 

๒.๓)  หนว่ยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน ๑๘๗  คน   ๗ ห้องเรียน 
 (๒.๓.๑) โรงเรียนสุไหงโก-ลก   จ านวน ๑๖๖ คน     ๖  ห้องเรียน 
 (๒.๓.๒) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม  จ านวน  ๒๑  คน     ๑  ห้องเรียน 
 

๓. จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  ส าหรับ

นักศึกษา รุ่น ๒๕๕๕  ทั้งหมด ๖๑  คน   จ าแนกตามหน่วยจัดการศึกษา  ดังนี้ 

๓.๑) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง จ านวน ๓๘ คน (อาจารย์ประจ า ๘ คน อาจารย์พิเศษ ๓๐ คน) 

๓.๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จ านวน ๖ คน  (อาจารย์พิเศษ ๖ คน)   
๓.๓) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน ๑๘ คน (อาจารย์ประจ า ๑ คน อาจารย์พิเศษ ๑๗ คน) 

 

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

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๔ 

วาระท่ี ๕.๓  เรื่อง เพื่อพิจารณาก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วยกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๓ – ๔  ธันวาคม ๒๕๕๖  ผลการประเมิน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แต่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังขาดนโยบายจากสภา
วิทยาลัยชุมชนด้านการประกันคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ (๒) มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ (๓) มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน  
 

ข้อเท็จจริง/การด าเนินงาน 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ (๒) 
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้        

“ให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจของวิทยาลัยและจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือจะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก อย่างน้อย ๕๐% ของทุก
ตัวบ่งชี้” 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ (๓) 
ได้ร่างตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ตามเอกสารแนบ) 
 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพ

ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้ 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมบรรยาย
ความรู้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคคลทั่วไป โดยมีแนวทางการด าเนินงาน พอสังเขป ดังนี้ 
   - การบรรยายแต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ เสริมทักษะเฉพาะด้าน   
   - กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
   - การบรรยายแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง 
   - ควรจัดกิจกรรมบรรยายอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เช่น ๑ ครั้ง/เดือน  
   - วิทยากร/ผู้บรรยาย ควรเป็นที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   - การจัดกิจกรรมบรรยายแต่ละครั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและถึง
กลุ่มเป้าหมาย  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ โดยมอบหมายให้ นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้ด าเนินการต่อไป 
 
 
วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  นายซ าซูเด็ง มามุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอเว็บไซต์ 
www.ncc.ac.th หลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ ดังนี้ 

- สร้างบล็อกข่าวของแต่ละกลุ่มงาน 
- ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูล KM 
- ข้อมูลการประกันคุณภาพ 
- ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
- ระบบภายใน (ได้แก่ My Office และ ระบบบริการนักศึกษา) 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มากขึ้น (เช่น  การ

ฝากลิงค์เว็บไซต์ใน Facebook)  
   
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๖ 

วาระท่ี ๖.๓ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” ขึ้น โดยมี
รายได้บางส่วนมาจากเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้จิตศรัทธาบริจาคให้ นั้น 

  ทั้งนี้ นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง ได้ก าชับและติดตามให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่การออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติดังนี้ 

- จัดท าฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 

- ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ที่บริจาคเงินที่ผ่านมา 

- จะต้องออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาคเงินและสินทรัพย์ทุกครั้งและโดยเร็ว 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นไปด้วยความน่าเชื่อถือ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินโดยเร็ว 
   
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


