
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
วันเสาร์  ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม   
      ๑. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๖. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๗. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๕. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๖. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๗. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายจักรพันธ์ จันทร์อิน  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ 
 ๒. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมโครงการประสานแผนบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา 

สรุปเรื่อง       
  นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการ
ประสานแผนบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา            
โดย นายไสว ชินพงษ์  ได้ร่วมรายงานความคืบหน้า พิจารณา และปรับรายละเอียดเนื้อหางาน/โครงการของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ หน้า จึงน าเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  (เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การจัดนิทรรศการและใหบ้ริการของกลุ่มงานวิทยบริการ  

สรุปเรื่อง 
ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ออกบริการนอกพ้ืนที่ ในระหว่างเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการด าเนินงานของวิทยาลัย การจัดกิจกรรม
การละเล่นเพื่อเสริมความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในด้านอาเซียนของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

๑. งานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นรายิ้ม”  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ สนามกีฬา อบต.จอเบาะ บ้านโค๊ะ หมู่ ๕ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส              

๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นรายิ้ม”  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    
ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง  หมู่ ๒  ต.มูโน๊ะ  อ.สุงไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   

 

มต ิ
  ที่ประชุมรับทราบ  
  ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) ควรน าผลงานที่ได้จากการจัดท าโครงการและหลักสูตรพัฒนาทักษะเข้าร่วมการ
จัดนิทรรศการและให้บริการของกลุ่มงานวิทยบริการด้วย 
๒) ควรเข้าร่วมการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศิษย์เก่า 

 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อ านวยหารวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ตามความในข้อ ๑๔  วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ า
กว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.๒๕๔๖ “รองผู้อ านวยการนั้น  ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของผู้อ านวยการ  จากผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน  เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย”  

ดังนั้น  เพ่ือให้การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวจึง
ได้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง การสรรหา
และแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓ (เอกสารแนบหน้า ๑๙ – ๒๒) 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๔ 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา 
โดยกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ ได้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
นักศึกษา (หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง) ซึ่งได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส (เอกสารแนบ) 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (นักศึกษารุ่น ๒๕๕๗) 
 

สรุปเรื่อง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิน

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษา รุ่น ๒๕๕๗ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เอกสารแนบ) 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มกราคม  ๒๘๐,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มกราคม      ๑๓,๐๐๐ บาท 
หกั   รายจ่าย เดือน มกราคม         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๙๓,๐๐๐       บาท 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๕ 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส เดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ได้รับจัดสรร        ๒๐,๔๘๐,๓๔๒.๐๐  บาท (ยี่สิบลา้นสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๕,๗๔๙,๕๓๔.๐๑  บาท (ห้าล้านเจด็แสนสี่หมื่นเก้าพันห้ารอ้ยสามสิบสี่บาทหนึ่งสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๕,๗๐๒,๒๐๒.๓๘  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยสองบาทสามสิบแปดสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๑,๔๕๑,๗๓๖.๓๙  บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๙,๐๒๘,๖๐๕.๖๑  บาท (เก้าลา้นสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๔,๒๗๔,๔๑๐.๐๐  บาท (สีล่้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่แสนสีร่้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๑,๖๔๒,๒๓๒.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสองรอ้ยสามสิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๑,๐๔๑,๕๙๒.๒๕  บาท (หนึ่งล้านสี่หมืน่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทยีส่ิบห้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๒,๖๘๓,๘๒๔.๒๕  บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๑,๕๙๐,๕๘๕.๗๕  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                    ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม             ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน   ๘๓,๗๕๐.๐๐  บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๘๓,๗๕๐.๐๐  บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ  ๖๒๗,๒๕๐.๐๐  บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

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



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๖ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๗,๐๐๑,๓๗๒.๐๐  บาท (เจ็ดล้านหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๔,๐๗๑,๓๐๒.๐๑  บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสามร้อยสองบาทหน่ึงสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๙๔๑,๙๑๐.๑๓  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทสิบสามสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๖,๐๑๓,๒๑๒.๑๔  บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทสบิสี่สตางค)์ 
เงินคงเหลือ             ๙๘๘,๑๕๙.๘๖  บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค)์ 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๕๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๒,๕๖๒,๙๕๐.๐๐   บาท (สองล้านหา้แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๒,๕๖๒,๙๕๐.๐๐   บาท (สองล้านหา้แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๕,๐๓๒,๐๕๐.๐๐   บาท (ห้าล้านสามหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๘๙๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม     ๓๖,๐๐๐.๐๐   บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๗๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๑๐๘,๐๐๐.๐๐   บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ                 ๗๙๐,๕๖๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

   

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ม.ค.     ๕๗๑,๓๖๙.๓๐ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ม.ค.                     ๖๙,๘๖๖.๕๓ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม    ๙๕,๕๙๕.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ม.ค.      ๑๒๒,๔๕๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ม.ค.   ๖๒,๔๙๕.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๕๕๑,๘๘๕.๘๓ บาท  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๗ 

วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

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

ที่ เรื่อง วัตถุประสงค ์ ผลที่ได้รบั วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับร่างพระราชบัญญัตสิถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... ณ ห้อง
ประชุมส านักบริหารงานวิทยาลยั
ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อทราบถึงแนวทางการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ
.... 

ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัตสิถาบนั
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

๘ - ๑๐  
ม.ค. ๒๕๕๘ 

๒. เข้าร่วมประชุมจัดท าร่างหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยชุมน เพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... ณ ห้อง
ประชุมส านักบริหารงานวิทยาลยั
ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อทราบถึงแนวทางการ
จัดท าร่างหลักเกณฑ์การเข้า
สู่ต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อรองรับ
พระราชบญัญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... 

ได้ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๑๑ – ๑๓ 
ม.ค. ๒๕๕๘ 

๓. เข้าร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุม
โรงเรียนนราสิกขาลัย 

เพื่อน้อมร าลึกถึงพระคุณ
คุณครูผู้สอน 

ได้น้อมร าลึกถึงพระคุณคุณ
ครูผู้สอน 

๑๖  
ม.ค. ๒๕๕๘ 

๔. เข้าร่วมโครงการประสานแผน
บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏบิัติตามนโยบายการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมบีพี 
บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เพื่อทราบถึงผลการ
ด าเนินการโครงการประสาน
แผนบูรณาการแผนพฒันา
การศึกษา/แผนปฏิบัติตาม
นโยบายการพฒันา
การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการประสาน
แผนบูรณาการแผนพฒันา
การศึกษา/แผนปฏิบัติตาม
นโยบายการพฒันาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

๒๑ – ๒๕  
ม.ค. ๒๕๕๘ 

๕. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติ 
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑  ณ 
โรงแรมเทวราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

เพื่อทราบถึงนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกนั 

ได้ทราบถึงนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกนัและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

๒๘ – ๓๐  
ม.ค. ๒๕๕๘ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา         
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๗)  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามท่ีประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ ตามวาระ
ที่ ๕.๓ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๗ เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานการ
จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๗ และเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
   ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
   ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
   ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
   ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
   ๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 
   ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  (เอกสารแนบ) 

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

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. การจัดการเรียนการสอน ๕ วิชาต่อสัปดาห์ จะต้องดูแลและติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
  ๒. ในรายวิชา อิสลามศึกษา ศท ๐๑๐๑ ของนักศึกษาสาขา อิสลามศึกษา ควรให้มีอาจารย์
อีก ๑ ท่าน สอนคู่กับนายสมพร ด าหนูอินทร์  เนื่องจากผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ไม่ควรปฏิบัติงาน
สอน เพราะมีภาระหน้าที่ค่อนข้างมาก อาจมีเวลาสอนไม่เพียงพอ 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๙ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขา
อิสลามศึกษา 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการผลิตผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ และในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ที่มี
ความจ าเป็นต่อการเป็นพ้ืนฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
อิสลามศึกษา ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการน าพาประเทศชาติสู่
ความมั่งคง ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา  ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที ่๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นั้น 

ข้อเท็จจริง  
หลักสูตรหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่และเพ่ือให้

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ  จึง เสนอชื่ออาจารย์
พิเศษ  สาขาวิชาอิสลามศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้ทันกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา        
๒/๒๕๕๗ ตามรายชื่อดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาที่ขอขึ้นทะเบียน 
1 นางนูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ 

 
ศษ.บ.(ครุศาสตร์อิสลาม) 
ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 

-จริยธรรมอิสลาม 
-อรรถาอธิบายอัลกุรอาน 
-หลักการศรัทธา 

2 
 

นายโชคชัย  ศุภภิญโญ 
 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 
 

-ชีวประวัตินบีมุหัมหมัด 
-อุลูม อัลกุรอาน 
-วิธีวิทยาการวิจัยอิสลามศึกษา 
-ระบบอิสลาม 

3 นายฮากีม  รักษ์ปราชญ์ ศษ.บ.(อิสลามศึกษา) 
ศษ.ม.(ศึกษาศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน) 

-ระบบอิสลาม 
-จริยธรรมอิสลาม 
-ชีวประวัตินบีมุหัมหมัด 

4 นายอบูนูฟัยล์  มาหะ ศศ.บ.(อิสลามศึกษา) 
รศ.ม.(การปกครอง) 

-อุลูม อัลกุรอาน 
-ระบบอิสลาม 

5 นายมาสาแปอิง  สูดี ศษ.บ.(ภาษาอาหรับ) -ภาษาอาหรับ 
6 นางซากีรา  มาหะ 

 
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา) 
 

-ชีวประวัตินบีมุหัมหมัด 
-ศาสนาโลก 
-ประวัติศาสตร์อิสลาม 

7 นายคอลีล  เจ๊ะเล๊าะ ศศ.บ.(อิสลามศึกษา) - อะกีดะฮ์อิสลามมียะฮ์ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๑๐ 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาที่ขอขึ้นทะเบียน 
 -  อัลหะดีษ 

-หลักและวิธีการดะอฺวะฮ์ 

ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ยกเว้น  ๒ รายชื่อ ควรด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. นายมาสาแปอิง สูดี : เนื่องผู้ขอขึ้นทะเบียนมีประวัติและประสบการณ์การท างาน ๘ ปี 
(ไม่ถึง ๑๐ ปี ตามที่ก าหนด) ดังนั้นผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หากมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ที่
ประชุมกอ็นุมัติให้ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ 
  ๒. นายอบูนูฟัยล์ มาหะ : เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติจบการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ประวัติและประสบการณ์การท างานยังไม่ถึง ๑๐ ปี ดังนั้นควรตรวจสอบอีกครั้ง หากอนุมัติจบการศึกษาแล้ว ที่
ประชุมกอ็นุมัติให้ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ 
  ทั้งนี้ หากได้ด าเนินการทั้ง ๒ รายชื่อนี้เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในครั้ง
ถัดไป เพ่ือทราบอีกครั้ง  
  ข้อเสนอแนะ ในการขอขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ หากผู้ขอขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ แต่ทางวิทยาลัยชุมชนมีความจ าเป็น ควรระบุสาเหตุความจ าเป็นให้สภาได้ทราบด้วย 
 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๑๑ 

ข้อเสนอ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เอกสารแนบ)   

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   

 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ และมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๘ วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง แผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  จึงได้จัดท าแผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๘ วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       ๑๒ 

วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ “โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชน ภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ....” 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามท่ีคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ๗ จังหวัด ได้แก่ 
 ๑. วิทยาลัยชุมชนระนอง  ๒. วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 ๓. วิทยาลัยชุมชนสตูล  ๔. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ๕. วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี ๖. วิทยาลัยชุมชนยะลา 
 ๗. วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 

ไดเ้สนอให้มีการประชุมร่วมกันของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือสร้างความเข้าในและวางแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... โดยมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานอ านวยการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพสภา

วิทยาลัยชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ....” เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว 
โดยก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งบประมาณด าเนินงาน
จ านวน ๑๓๓,๖๒๐ บาท (เอกสารแนบ) 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติและเสนอให้มีการน าเสนอผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากด าเนินโครงการและ

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ในวันที่จัดประชุมตามโครงการดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   -ไม่มี- 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


