
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑ 

รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ 

วันอังคาร ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 

........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม   
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๔. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๕. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๖. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๙. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

     ๑๐. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๑๑. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๒. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
๑. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส     

         ๒. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๓. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสาคร   ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

 ๒. นายอิบรอเฮม แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
 ๓. นางสาวยูวาริยะห์ มานิตพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
 ๔. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การแนะน าบุคลากรทุกคน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่  จึงถือ
โอกาสในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เพื่อแนะน าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกคน 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระที ่๑.๒ เรื่อง การเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม
งานในรอบปีที่ผ่านมา       

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่ ให้หัวหน้ากลุ่มงานและหน่วยจัดการศึกษา
ทุกคน สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนี้ 
รายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส   ทั้งนี้โดยหัวหน้ากลุ่มงานและหน่วยจัดการศึกษาแต่ละคนได้สรุปประเด็นและรายงาน ดังนี้ 

  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาแต่ละแห่ง ควรปฏิบัติตามแผนด าเนินงานเดียวกันที่ออกจาก
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๒. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา บางครั้งอาจประสบกับปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา 
เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด เป็นต้น  
 ๓. การจัดให้บริการด้านการฝึกอบรมระยะสั้น ประสบปัญหาเกี่ยวกับจ านวนผู้เรียน เนื่องจากปัจจุบัน
มีหน่วยงานราชการหลายแห่งที่จัดการฝึกอบรมแบบเดียวกัน จึงท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
 ๑. มีบุคลการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. การประสานงานกับส านักบริหารงานกลาง เกิดความล่าช้าในบางครั้ง 
  กลุ่มงานวิทยบริการ 
 ๑. เนื่องจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ต้องครอบคลุมหน่วยจัดการศึกษาทั้ง ๓ แห่ง ท าให้มีเจ้าหน้าที่
และเวลาไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน 
  กลุ่มงานนิเทศฯ  
 ๑. ควรมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือรองรับนักศึกษาที่จบจาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๓ 

 ๒. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาบางกลุ่มยังล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจากฐานะรายได้ของนักศึกษา
ค่อนข้างน้อย 
 ๓. การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวัน จันทร์-ศุกร์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่อง
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องท างาน 
 ๔. เนื่องจากนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลาย (อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์) ท า
ให้ยากในการจัดระเบียบสังคมในการอยู่ร่วมกัน 
  กลุ่มงานวิชาการ 
 ๑. มีบุคลการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการตามห้องเรียนต่างๆ ได้แก่ บางขุนทอง ระ
แงะ จวบ และดุซงญอ 
 ๒. ขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี และสาขาการจัดการทั่วไป 
 ๓. ควรมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
 ๔. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในบางสาขาวิชา ไม่สามารถศึกษาต่อได้ระดับปริญญา
ตรี เนื่องจากเทียบโอนรายวิชาได้น้อย 
  งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
 ๑. เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้ไม่สะดวกในการลงพ้ืนที่บางหมู่บ้าน 
 ๒. นโยบายการก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของสภาฯ ควรค านึงถึงความต้องการของชุมชนด้วย 
  กลุ่มงานอ านวยการ 
 ๑. การระดมทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยังได้จ านวนน้อย 
 ๒. การด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ มีปัญหาด้านการน าเสนอสินค้า เนื่องจากยังได้รับความ
สนใจจากลูกค้าน้อย 
  กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
 ๑. การจัดสรรงบประมาณจาก สวชช. ไม่สอดคล้องกับการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ท าให้การด าเนินโครงการต่างๆ บางส่วนไม่ต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า แต่ในช่วงปลายของไตรมาสที่ 
๔ มีการจัดสรรเพิ่มเติม ท าให้ต้องเร่งด าเนินงาน 
   

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  ๑. ควรเพิ่มศักยภาพของหน่วยจัดการศึกษา เช่น บุคลากร อุปกรณ์ 
  ๒. ควรเน้นการให้บริการทางด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้มีหลักสูตรเด่น ๒-
๓ ต่อหน่วยจัดการศึกษา 
  ๓. กิจกรรมของนักศึกษา ควรมุ่งเน้นการสร้างจิตอาสาของนักศึกษา ให้เป็นจุดเด่นของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๔. การด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ควรหาช่องทางการตลาดเพ่ิมเติม 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนคณะใหม่ 
จ านวน ๑๕ คน พร้อมเสนอคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรร
หาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเลือกประธานและรองประธาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งให้ นางสิริกร  มณีรินทร์  
ซึ่งเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชน  เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้ นายอชิพล พชรพงศ์พลิน เป็น
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ ร.ต.ท.นริศ สายแก้ว เป็นรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๕ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามท่ี  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ก าหนดและเป็นกรอบในการด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ มีพันธกิจตาม
กฎหมาย คือ ๑) เป็นการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต ากว่าปริญญา ซึ่งบริหารจัดการโดย
ชุมชน  ๒) ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน  ๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ๔) จัดระบบเครือข่ายในการ
บริหารจัดการศึกษา(เครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา) ๕) มุ่งเน้นจัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่
หลากหลาย  ยืดหยุ่น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ๖) เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการ
และการใช้ทรัพยากรระหว่างวิทยาลัยชุมชน/หน่วยจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  แบ่ง
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนออกเป็น ๓ Track  คือ Track ๑ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน  
Track ๒ การศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ  และ Track ๓ การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  โดยได้ก าหนด
เป้าหมายให้วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาทั้ง ๓ Track ในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ : ๕๐ : ๒๐ ให้ได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อให้
มีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
สัดส่วน(ร้อยละ) 

Track ๑ : การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น/ชุมชน 

Track ๒ : การศึกษาเพ่ือ
อาชีพและการมีงานท า 

Track ๓ : การศึกษาระดับ
อนุปริญญา 

๒๕๕๗ (ข้อมูลฐาน) ๓๕ - ๖๕ 
๒๕๕๘ ๓๔ ๑๐ ๕๖ 
๒๕๕๙ ๓๓ ๒๐ ๔๗ 
๒๕๖๐ ๓๒ ๓๐ ๓๘ 
๒๕๖๑ ๓๑ ๔๐ ๒๙ 
๒๕๖๒ ๓๐ ๕๐ ๒๐ 

 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ แต่ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ การด าเนินการ
อาจจะไม่เป็นตามท่ี สวชช. ก าหนดไว้ และให้เสนอเรื่องนี้เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๖ 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการจัดให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการจัดบริการหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗  แก่ผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต 

ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานการจัดให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและด้านคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะฯที่
เปิดสอน จ านวน ๒๓ หลักสูตร จ านวนกลุ่มผู้เรียน ๕๐ กลุ่ม และผู้ส าเร็จหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 
๑,๒๕๒ คน (ตามเอกสารแนบ) 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 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. มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (ตามเอกสารแนบ) 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๗ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตาม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๓๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีค าสั่งให้รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาด ารงต าแหน่งครูในวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา 
ต าแหน่ง ครู คศ.๓ ครูช านาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนบ้านกาลีซา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 
๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา ได้มารายงานตัวปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงาน
วิชาการ ต าแหน่ง นายทะเบียนและวัดผล หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ ์(ตามเอกสารแนบ) 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานความคืบหน้า เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๗ “การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร

ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นอาคารชุดที่พักอาศัยจ านวน ๑ หลัง  ๘ ครอบครัว 

ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (หลัง

อาคารระยะสั้น)    

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง วิทยาลัย 
ชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑ หลัง  ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นันทรัตน์ วิศวกรรม วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ านวน ๙ งวดงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓๖๐ วนั สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และผู้รับจ้างได้ น าหลักประกันสัญญา 
เป็นหนังสือค้ าประกัน ของธนาคาร กรุงไทย จ ากัด  สาขานราธิวาส ที่ คนธ ๐๑๙/๒๐๐๙๐๕/๑๓๖/๕๖ ลง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  เป็นจ านวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ท าการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง จ านวน ๗ 

งวด (งวดที่ ๑-๗) รวมจ านวนเงินที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๒,๘๘๐,๐๐๐บาท (สองล้านแปด



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๘ 

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือจ านวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) จ านวน ๒ งวด (งวดที่ 
๘-๙) ส าหรับยอดคงเหลือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ท าการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว  
                   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เบิกจ่าย
ให้ผู้รับจ้าง งวดที่ ๘ จ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาท) และงวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) จ านวนเงิน 
๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะเข้า
ตรวจรับงานในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

วาระท่ี ๔.๗  เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมนโยบายภาษาแห่งชาติ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
ตามที่  นายสมพร  ด าหนู อินทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ             

นางสุพรรณี  พรหมชัย  ครู คศ.๒ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมกับราชบัณฑิตยสถานตาม
โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ผู้เข้าร่วมการประชุม ขอเสนอสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการใช้ภาษาไทย และภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

น้อย ๓ ภาษา 
๒. ในการสอนภาษาทุกภาษาควรค านึงถึงโอกาสของผู้เรียน สถานที่และสื่อ ระดับความรู้ 

การจัดองค์ความรู้ การจัดหลักสูตรที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมของผู้สอน 
๓. การสอนภาษาทุกภาษาให้เน้นการเรียนรู้เพ่ือให้เข้าใจความหมาย 
๔. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้หลากหลาย 

ทั้งวิธีการสอนของครู และการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เรียนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  
ทั้งนี้ ครูผู้สอนทุกคนถึงแม้ไม่ได้สอนภาษาไทยโดยตรงก็ควรมีส่วนร่วมด้วย 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๙ 

วาระท่ี ๔.๘  เรื่อง การจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนา
ทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสืบไป วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้เลือกต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เป็นต าบลเป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือให้เป็นต าบลต้นแบบที่สามารถสร้างเครือข่ายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไปด้วย 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าเอกสาร “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนต าบลบางขุนทอง” เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าไปร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบาง
ขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้แก้ไข “ชื่อเรียกภาษามาลายู” ของหมู่ที่ ๑ ๓ และ ๔ ให้ถูกต้อง 
 

 

วาระท่ี ๔.๙  เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา ผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระบบการพัฒนาครูประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเท่ากับ 
๓ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 

  ข้อเท็จจริง 
   ในการนี้ งานบุคลากร กลุ่มงานอ านวยการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระบบ
การพัฒนาครูประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบ) 
มติ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๐ 

วาระท่ี ๔.๑๐  เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์สังคมพหุ
วัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพสาน

สัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร    
ในระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   
มีบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๔๐ คน  (ตามเอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน กรกฎาคม  ๒๔๐,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน กรกฎาคม      ๑๕,๕๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน มิถุนายน         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๕๖,๐๐๐       บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๑ 

วาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๑๙,๑๗๙,๔๑๐.๐๐  บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพนัสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม             ๕๘๒,๐๑๐.๐๐  บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสิบบาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๓๖๔,๙๗๖.๓๕  บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๒,๙๔๖,๙๘๖.๓๕  บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๖,๒๓๒,๔๒๓.๖๕  บาท (สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยีส่ิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๕,๕๒๔,๙๑๐.๐๐  บาท (หา้ล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม                       ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๗๓๑,๖๑๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๗๓๑,๖๑๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ                  ๔,๗๙๓,๓๐๐.๐๐  บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

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

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



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๒ 

รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๕,๖๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม             ๕๘๒,๐๑๐.๐๐  บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๖๓๓,๓๖๖.๓๕  บาท (หน่ึงล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๒,๒๑๕,๓๗๖.๓๕  บาท (สองล้านสองแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๓,๔๒๙,๖๒๓.๖๕  บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) 

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

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๕๕๔,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ                 ๕๕๔,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าพันบาทถ้วน) 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ย.     ๖๖๘,๕๑๑.๒๙ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน พ.ย.                     ๕๐,๔๗๗.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๓๐๘,๕๖๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน พ.ย.        ๒๔,๒๐๓.๓๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน พ.ย. ๒๘๒,๗๒๖.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๗๒๐,๖๒๔.๙๙ บาท 

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๓ 

วาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

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

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ 
วันที่เข้า

ร่วม 
๑. ศึกษาดูงาน (ด้านประวัติศาสตร์

และเกษตรอินทรีย์) ณ ๑.อุทยาน
แห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๒.
โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบิน
สุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย 

เพ่ือศึกษา
ประวัติศาสตร์และ
เกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัดสุโขทัย 

ไดเ้รียนรู้ประวัติศาสตร์และ
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
สุโขทัย พร้อมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๓๑ ต.ค. -      
๓ พ.ย. 
๒๕๕๗ 

๒. ประชุมคัดเลือกประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       ณ 
โรงแรมสงขลาเมอร์เมด อ าเภอ
เมือง  จงัหวัดสงขลา 

เพ่ือคัดเลือกประธาน
และรองประธาน
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

ไดผู้้ที่มาด ารงต าแหน่ง
ประธานและรอง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

๙-๑๐ พ.ย. 
๒๕๕๗ 

๓. ประชุมจัดท ากฎหมายล าดับรอง
เพ่ือรองรับร่างพระราชบัญญัติกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.....       
ณ ชุมนุมสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการจัดท า
กฎหมายล าดับรองเพ่ือ
รองรับร่าง
พระราชบัญญัติกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.....        

ได้ทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับร่างกฎหมายล าดับ
รองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติกับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.....        

๑๘-๒๐ 
พ.ย. ๒๕๕๗ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส     

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

สรุปเรื่อง 

                    เรื่องเดิม   
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินโครงการปรับแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี ให้ตอบสนองต่อ กฎระเบียบ บริบทและสภาพแวดล้อมของสังคม ตลอดจนของ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง นั้น 
 

                    ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการประชุมปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย

ชุมชน ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้อ านวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร 
และกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว     ทั้งนี้ กลุ่มงานแผนและงบประมาณได้ด าเนินการจัดท าแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒ ตามข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ โดยให้แก้ไขข้อความในส่วนที่ ๓ ทิศทาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
  เดิม “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

พัฒนาบุคลากรมืออาชีพในประชาคมอาเซียน” 
เป็น “สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนและชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน” 

 เอกลักษณ์  
  เดิม “วิทยาลัยชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ชุมชน”  
  เป็น “สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ชุมชน”  
 อัตลักษณ์ 
  เดิม “มีความรู้ คู่จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
  เป็น “มีความรู้ คู่จิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น” 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๕ 

 ค่านิยมองค์กร 
  เดิม “มุ่งม่ัน ทุ่มเท รับผิดชอบต่องาน เพ่ือพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและประโยชน์สุข

แก่ชุมชน/สังคม ด้วยคุณธรรมตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ” 
  เป็น “มุ่งม่ัน รับผิดชอบต่องาน ตามหลักค่านิยมพ้ืนฐาน” 
 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเพ่ือด าเนินการ  
นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนได้ทราบถึงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดของโครงการได้มากน้อยเพียงใด  และเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการให้เกิด
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในโอกาสต่อไป 

ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจาณารายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

  ตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ 
รองประธานกรรมการและกรรมการสภาวิชาการตามข้อ ๕(๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี
แต่อาจได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ และกรรมการสภาวิชาการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อสภาวิทยาลัยชุมชน
พ้นจากต าแหน่ง  ส่งผลให้คณะกรรมการสภาวิชาการตามประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง แต่งตั้ง



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๖ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ หมดวาระลงพร้อมกับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  การสรรกรรมการสภาวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยสภา
วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสรหารายชื่อ
กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอต่อสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งแรก เพ่ือร่วมกัน
พิจาณา โดยสภาวิทยาลัยร่วมกันเสนอแนะรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม จ านวน ๗ คน และแต่งตั้งภายใน 
๓๐ วันจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก  

ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสรรหารายชื่อกรรมการสภา
วิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ ราย ดังนี้ 
   ๑. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  

จ านวน ๖ รายชื่อ ได้แก่ 
๑ )  นายบลยา  ไหรเจริญ 
๒ )  นายหมัดยะมี   บิลแหละ 
๓ )  นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์ 
๔ )  นายอดินันต์    นูเตะ 
๕ )  นางนิพพา     ประทุมวัลย์ 
๖ )  นางสาวสารินี   สุคนธปฏิมา 

   ๒. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๘ รายชื่อ ได้แก่ 
๑ )  นายสุรินทร์  พรหมชัย 
๒ )  นายวุทธิศักดิ์  โภชนุกูล 
๓ )  นายอรุณ  สารบัญ 
๔ )  นายมูฮัมหมัด  ภูยุทธานนท์ 
๕ )  นายโชคชัย  รัตนอุดม    
๖ )  นายอนันต์  ประทานชวโน 
๗ )  นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต์ 
๘ )  นายสิริชัย  อุเส็น 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
๑. อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๒) แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนข้อเสนอพิจารณา   
๒. ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๗ 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  

๑ )  นายบลยา  ไหรเจริญ 
๒ )  นายหมัดยะมี   บิลแหละ 
๓ )  นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์ 

  ๒. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑ )  นายสุรินทร์  พรหมชัย 
๒ )  นายวุทธิศักดิ์  โภชนุกูล 
๓ )  นายอรุณ  สารบัญ 
๔ )  นายมูฮัมหมัด  ภูยุทธานนท์ 

 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงการการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติงบประมาณโครงการการจัดบริการหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เพ่ือให้ด าเนินจัดบริการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ จ านวน ๑,๑๑๐ คน 
งบประมาณจัดสรร เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น                      

ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้จัดท าโครงการการจัดบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดบริการประชาชนในพ้ืนที่ (เอกสาร
แนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) ควรให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษา สร้างหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น ๒-๓ หลักสูตร 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๘ 

  ๒) การอบรมในแต่ละหลักสูตร ควรให้ความรู้พ้ืนฐาน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองต่อไป  
  ๓) ให้ปรับวงเงินของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง เป็น ๒ ส่วน คือ (๑) การจัดหลักสูตร
ตามปกติ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (๒) หลักสูตรประเภท Fast Tag จ านวน ๑๖๕,๗๕๐ บาท 
 
 
วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน

การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท ารายละเอียดโครงการสนับสนุนบทบาทของ
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเพ่ือด าเนินการ นั้น 

ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯเป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมที่วางไว้  งานแผนและ
งบประมาณ จึงขออนุมัติการด าเนินโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการตามเสนอ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการท ารายละเอียดเพ่ิมเติม
เสนอต่อที่ประชุมในเดือนถัดไป  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การมอบหมายบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ประธานกรรมการสภาวิยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานของกลุ่มงานและหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ให้ค าปรึกษาต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานและหน่วยจัดการศึกษา 
มติ 
  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบมอบหมายและแต่งตั้ง ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มงานอ านวยการ 
  ๑.๑) นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน 
  ๑.๒) นายบรรยง  ผาติวทิยาภรณ์ 
 ๒. กลุ่มงานวิชาการ 
  ๒.๑) ผศ.ประทีป  หมวกสกุล 
  ๒.๒) นางศิรินชุ  อังสุพานิช 
 ๓. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
  ๓.๑) นายธีระ  อัครมาส 
  ๓.๒) นายพงษ์เทพ  ไข่มุกด ์
 ๔. กลุ่มงานวิทยบริการ 
  ๔.๑) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง 
  ๔.๒) นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ 
 ๕. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
  ๕.๑) นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม 
  ๕.๒) ร.ต.ท.นริศ  สายแก้ว 
  ๕.๓) นางพชิชาภา  พนูไพโรจน์ 
 ๖. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑) ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ 
  ๖.๒) นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ 
  ๖.๓) นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช 

๗. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
  ๗.๑) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง 
  ๗.๒) นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช 
 ๘. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
  ๘.๑) นายธีระ  อัครมาส 
  ๘.๒) นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗       ๒๐ 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การจัดงานแสดงสินค้า 

สรุปเรื่อง 

  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ได้เสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าพ้ืนเมือง

และหัตถกรรม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เพ่ือแสดงผลงานใน

การพัฒนาสินค้าพ้ืนบ้านร่วมกับชุมชน และจัดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว  

มติ 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานดังกล่าว 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 


