
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอก นริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. ว่าที่ร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

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

๗. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
       ๘. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๙. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส          
         ๑๐. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๑. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๔. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสาคร  ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา  ครู คศ.๓ 
๓. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที ่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๙ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๙ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง แผนพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ (KM)    
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

 เรื่องเดิม     
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับ

การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในตัวบุคคล ชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีส่วนร่วมในการ
สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน 
   ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการ คือ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามค าสั่งเลขที่ ๐๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๓ 

๒.  ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ในวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมทุเรียนนก มีมติการประชุม ๒ ประเด็น คือ  

๒.๑  คณะกรรมการได้มีมติก าหนดประเด็นความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไว้  ๑ เรื่อง  คือ การท ายาสระผมจากพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง    

๒.๒ คณะกรรมการได้คัดเลือกคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือเข้าไป
พบปะกับภูมิปัญญาในชุมชนเกี่ยวกับการท าแชมพูสระผมจากพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง  ต าบลบางขุนทอง 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือมารวบรวมองค์ความรู้  พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั่วไป
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้  ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ ๑. นางสาวสารินี สุคนธปฏิมา           
๒. นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา   ๓. นางมารีนี  กอรา   และ ๔. นางสาวธิดารัตน์ สุขไชย 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ
หาแนวทางในการน าผลิตภัณฑ์เสนอต่อลูกค้า  
 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน และกรอบตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   นั้น  

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการ คือ 

๑. รายงานผลการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๒. ก าหนดค่าเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

(เอกสารแนบ) 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแก้ไขและปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๔ 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตร

อนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙ นั้น 
ข้อเท็จจริง 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงาน
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ดังนี้ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน (คน) สมัคร (คน) 

1. การพัฒนาชุมชน สถานที ่ 120 18 

  ห้องเรียน  อ.เมือง 30 15 

  ห้องเรียน อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 30 0 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 1 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 2 

2. การปกครองท้องถิ่น สถานที ่ 210 23 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 16 

  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ 30 0 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 3 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 0 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 4 

3. การศึกษาปฐมวัย สถานที ่ 180 62 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 53 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 8 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 0 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 1 

4. การจัดการทั่วไป   60 32 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 32 

5. การบัญช ี   60 14 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 14 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   120 32 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 23 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 3 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 6 

7. อิสลามศึกษา   30 3 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 3 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๕ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน (คน) สมัคร (คน) 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ   30 5 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 5 

 
รวมทั้งหมด 810 189 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามทีส่ านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๓๓,๔๓๑,๖๑๕.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึง่พันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๓,๙๔๕,๗๔๓.๓๔ บาท (สบิสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจด็ร้อยสีส่ิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๗๑๐,๖๒๐.๙๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยีส่ิบบาทเก้าสิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๕,๘๙๓,๘๙๒.๒๔ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทยีส่ิบสีส่ตางค)์ 
เงินคงเหลือ        ๑๗,๕๓๗,๗๒๒.๗๖ บาท (สบิเจ็ดลา้นห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดสบิหกสตางค)์ 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร          ๙,๕๖๙,๘๓๕.๐๐  บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๗๗๓,๗๕๐.๐๐  บาท (สองล้านเจด็แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๕๐๒,๓๘๐.๐๐  บาท (ห้าแสนสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๓,๒๗๖,๑๓๐.๐๐  บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสบิบาทถ้วน)  
เงินคงเหลือ                   ๖,๒๙๓,๗๐๕.๐๐  บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) 

๒. แผนวิจัย 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ไม่ได้รับการจัดสรร 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๖ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๘,๖๗๗,๗๘๐.๐๐  บาท (แปดล้านหกแสนเจด็หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๕,๖๔๒,๒๖๗.๓๔  บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสีส่ตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๓๒๒,๑๗๗.๙๐  บาท (หน่ึงล้านสามแสนสองหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๖,๙๖๔,๔๔๕.๒๔  บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหา้บาทยีส่ิบสี่สตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๑,๗๑๓,๓๓๔.๗๖  บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร              ๑๕,๑๘๔,๐๐๐.๐๐   บาท (สิบห้าลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม               ๕,๕๒๙,๗๒๖.๐๐   บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจด็ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๑๒๓,๕๙๑.๐๐   บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๕,๖๕๓,๓๑๗.๐๐   บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเจด็บาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ         ๙,๕๓๐,๖๘๓.๐๐   บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ม.ค.                  ๑๔๕,๗๔๐.๘๔ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ม.ค.                       ๓๐,๐๔๙.๕๖ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม        ๘,๒๙๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ม.ค.                       ๑,๒๐๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ม.ค.                ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                    ๑๔๙,๓๘๖.๔๐ บาท  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๗ 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปรายงานการเดินทางไป
ราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อเท็จจริง 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ มีดังนี ้
 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้ าร่ วมประชุมผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก 
๒  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ือทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง านขอ งสถาบั น
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ล ะ ไ ด้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๗ – ๘  

ม.ค. 

๒๕๕๙ 

๒. เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏ
กษัตริย์ ถนนกรุงเกษม          
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเป็นกรรมการการ
ประเมิน ภาค ค ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง
พนักงานราชการของ
วิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบผลการประเมิน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งพนักงานราชการ
วิทยาลัยชุมชน 

๙ – ๑๐  

ม.ค.  

๒๕๕๙ 

๓. เข้าร่วมประชุมคณะท างานท ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุม
บงกชรัตน์ ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือจัดท ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
การศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น จั ด ท า ก ฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๒  

ม.ค.  

๒๕๕๙ 

๔. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
๑ / ๒ ๕ ๕ ๙   ณ  ห้ อ ง ป ร ะชุ ม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคาร
รั ช มั ง ค ล า ภิ เ ษ ก  ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เ พ่ือจัดท าโครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง แ น ว ก า ร
ด า เนินงานในการจัดท า
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และได้แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๑๒ ม.ค.

๒๕๕๙ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๘ 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๕. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับ
อา เซี ยน  การศึ กษา เ พ่ือการ
พัฒนาชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวล าภู 

เ พ่ือทราบถึงผลการ
ประชุมทางวิ ชาการ 
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร
พัฒนาชุมชน 

ได้ทราบถึงผลการประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๗ – ๒๐ 

ม.ค. ๒๕๕๙ 

๖. เข้ าร่ วมประชุมประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน และร่วมพิธีรับ
สนองพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓  
อาคารรัชมังคลาภิเษก๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ือทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและเข้า
ร่วมพิธีรับสนองพระ
บรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ งนายก
สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง านขอ งสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนและร่วมพิธี
รั บ ส น อ ง พ ร ะ บ ร ม ร า ช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

๑๘ – ๒๐ 

ม.ค. ๒๕๕๙ 

๗. ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙  
อาคารรัชมังคลาภิเษก๒  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพมหานคร   

เ พ่ือจัดท าโครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง แ น ว ก า ร
ด า เนินงานในการจัดท า
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และได้แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๒๖ – ๒๘ 

ม.ค. ๒๕๕๙ 

 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนา

บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ทั้งข้าราชการ  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ ให้มีแผนและแนวทางที่
ชัดเจน     

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานบุคลากรจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

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

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไปปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง  โดยให้ปรับปรุงแผน
ให้ชัดเจน เช่น กิจกรรม โครงการ ระยะเวลา เป็นต้น และตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๑๐ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ตามความต้องการของชุมชน  งบประมาณ ๑๕๕,๒๐๐ บาท  ภายใต้โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัย
ชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในกิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของชุมชน  (หลักสูตร
สมรรถนะ) ก าหนดเป้าหมาย ๑ หลักสูตร   

ข้อเท็จจริง 
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ได้มีการส ารวจความต้องการของชุมชนต าบลบาง

ขุนทอง  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  พบว่าชุมชนมีความต้องการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของชุมชน  โดยการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน  คือ หลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน (เอกสาร
แนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไปปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง และให้ปรับชื่อจาก 
“หลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน” เป็น “หลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้อง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การชี้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการเข้ารับสรรหา

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ตั้งข้อสังเกต เป็นประเด็นกับ  
นายไสว ชินพงษ ์ไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑. การแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ 
   ๒. การระดมทุนโดยการแจก power bank 
  นายไสว ชินพงษ์ ขอชี้แจ้งประเด็นการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติ 

  ที่ประชุมมติรับทราบตามค าชี้แจง และรับรองว่าผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่เป็น

ตามข้อกล่าวหาและพร้อมลงชื่อรับรองแนบท้ายเอกสารชี้แจง 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

                  
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
 


