รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุมทุเรียนนก อาคารสานักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
........................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายอชิพล พชรพงศ์พลิน
๒. นายธีระ อัครมาส
๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ
๔. นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
๕. ร้อยตารวจโทนริศ สายแก้ว
๖. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
๗. นายสุรชิต ธารประสพ
๘. นายไสว ชินพงษ์

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป หมวกสกุล
๒. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
๓. นางกรรณิกา ดารงวงศ์
๔. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสมร แดงเอียด
๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ตามที ่ไ ด้ม ีก ารประชุม สภาวิท ยาลัย ชุม ชนนราธิว าสครั ้ง ที ่ ๒/๒๕๕๗ เมื ่อ วัน พฤหัส บดี ที ่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๔ หน้า จึงนาเสนอ
ที่ป ระชุม เพื่อ รับ รองรายงานการประชุม สภาวิท ยาลัย ชุม ชนนราธิว าสครั้ง ดัง กล่า ว ในการประชุม ครั้ง นี้
(เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๔.๑

เรื่อง การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเมาลิด
สัมพันธ์

สรุปเรื่อง
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนนราธิว าส จัด โครงการสนับสนุนวัฒ นธรรมประเพณีจังหวัดนราธิว าส
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐
ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา ประชาชน เยาวชนบ้านทุเรียนนกทั้งไทย
พุทธไทยมุสลิม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จานวน ๔๔๕ คน
สถานที่จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
- มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรม
- บรรยายธรรม “ประวัติความเป็นมาของวันเมาลิด”
โดย บาบอ ดาโอะ หะยีสาแม (คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส)
- พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม “เมาลิด” (วันประสูติท่านนบีมูฮัมหมัด ซ.บ.)
- ละหมาด ซุฮรี
- พิธีเปิดโครงการ โดย ปลัดตาบลลาภู จังหวัดนราธิวาส
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาและเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม“อานาซีต”
- แจกของที่ระลึก สาหรับนักแสดง และเด็กๆในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- รับประทานอาหารร่วมกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๒

วาระที่ ๔.๒

เรื่อง กาหนดการจัด“โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส”
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ตามมติการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กาหนดให้มี
การจัดทา “โครงการเสวนายามเช้า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุม
ร่วมกันของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในแต่ละเดือน นั้น
ทั้งนี้ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ กาหนดจัดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานชั้นล่าง (ที่จอดรถจักรยานยนต์ฝั่งซ้าย) อาคารสานักงานบริหารงานกลาง วิท ยาลัยชุมชนนราธิวาส
โดยผู้ จั ด เตรี ย มการประชุ ม และรั บ ผิ ด ชอบงบประมาณ (ค่ า ใช้ จ่ า ย) ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นายสาคร ปานจี น
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔.๓

เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ นางกาญจนา เลิศจารัศพงศ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ได้ขอโอนไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ นั้น
ข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ตามหนังสือของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เลขที่ ศธ๐๕๐๔(๓)/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีคาสั่งให้นางกาญจนา เลิศจารัศพงศ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
อัน ดับ คศ.๒ โอนไปปฏิบั ติร าชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝั น) สานักการศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยให้นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ ตาแหน่งครู อันดับ
คศ.๒ รับมอบงานในหน้าที่ของ นางกาญจนา เลิศจารัศพงศ์ (เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔.๔
สรุปเรื่อง

เรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน

ตามหนังสือของสมาคมวิทยาลัยชุมชน เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง
การสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญชวนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยชุมชน สมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน (เอกสารแนบ)
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๓

วาระที่ ๔.๕

เรื่อง สรุปจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วนั้น
กลุ่ มงานจั ดการเรี ย นการสอนและงานวิชาการ วิทยาลั ยชุมชนนราธิว าส ขอเสนอจานวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้
สาขาวิชา

หน่วยจัดการศึกษา
รวมทั้งหมด

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาเภอเมือง
2. อาเภอตากใบ
3. อาเภอรือเสาะ
4. อาเภอสุไหงโก-ลก
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1. อาเภอเมือง
2. อาเภอสุไหงโก-ลก
3. อาเภอแว้ง
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. อาเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์)
2. อาเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์)
3. อาเภอระแงะ
4. อาเภอรือเสาะ
5. อาเภอสุไหงโก-ลก
6. อาเภอแว้ง
4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1. อาเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์)
2. อาเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์)
3. อาเภอรือเสาะ
4. อาเภอสุไหงโก-ลก
5.สาขาวิชาการบัญชี
อาเภอเมือง
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. อาเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์)
2. อาเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์)
3. อาเภอรือเสาะ
4. อาเภอสุไหงโก-ลก

แผนการรับ
840
125
35
30
30
30
120
60
30
30
180
30
30
30
30
30
30
130
35
35
30
30
30
30
220
70
30
30
90

จานวนผู้สมัคร
รวม

ชาย

หญิง

782
110
53
13
37
7
120
69
29
22
262
104
5
47
47
39
20
112
89
1
11
11
34
34
126
91
3
14
18

215
66
29
7
25
5
62
42
13
7
9
7
0
0
1
0
1
23
19
1
3
0
4
4
41
29
1
4
7

567
44
24
6
12
2
58
27
16
15
253
97
5
47
46
39
19
89
70
0
8
11
30
30
85
62
2
10
11

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔

สาขาวิชา

หน่วยจัดการศึกษา
รวมทั้งหมด

7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาเภอเมือง

แผนการรับ
840
35
35

จานวนผู้สมัคร
รวม

ชาย

หญิง

782
18
18

215
10
10

567
8
8

สรุปจานวนผู้สมัครนักศึกษาเข้าใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาเภอเมือง
อาเภอระแงะ
อาเภอตากใบ
อาเภอรือเสาะ
อาเภอสุไหงโก-ลก
อาเภอแว้ง
รวม

แผนการรับ(คน)
390
30
30
120
210
60
840

ผู้สมัคร(คน)
467
47
13
109
104
42
782

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ข้อเสนอ
๑. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ควรมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและคัดเลือกผู้เข้า
เรียน
๒. การเปิดหลักสูตรฯ เฉพาะวันอาทิตย์ โดยจัดการเรียนแบบ Block course
วาระที่ ๔.๖

เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจาเดือน กุมภาพันธ์๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์
ผู้ อานวยการวิ ทยาลั ย ชุม ชนนราธิว าส ได้ มีนโยบายให้ จั ดท ารายงานการเงิ นกองทุ นพั ฒ นาวิท ยาลั ยชุ มชน
นราธิวาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจานวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มกราคม
๙๖,๕๐๐
บาท
บวก รายรับ เดือน กุมภาพันธ์
บาท
หัก รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์
บาท
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ
๙๖,๕๐๐
บาท
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕

วาระที่ ๔.๗

เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจาเดือน กุมภาพันธ์๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือจากสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ได้รับจัดสรร
๒๔,๙๗๓,๔๗๔.๘๓
เบิกจ่ายสะสม
๗,๓๐๑,๖๕๖.๗๒
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๓,๓๔๒,๒๖๑.๙๕
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๖๔๓,๙๑๘.๖๗
เงินคงเหลือ
๑๔,๓๒๙,๕๕๖.๑๖

บาท (ยี่สิบสีล่ ้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์)
บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเอ็ดเก้าสิบห้าสตางค์)
บาท (หนึ่งหมื่นหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
บาท (สิบสีล่ ้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบหกสตางค์)

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้
๑. แผนการจัดการศึกษา
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๔,๑๒๗,๖๗๐.๐๐
๑,๙๔๕,๐๑๔.๕๓
๑,๓๗๒,๓๑๕.๐๐
๓,๓๑๗,๓๒๙.๕๓
๘๑๐,๓๔๐.๔๗

บาท (สีล่ ้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)
บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยีส่ ิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์)
บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๒. แผนบริการวิชาการ
ได้รับจัดสรร
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
เบิกจ่ายสะสม
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
เงินคงเหลือ
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. แผนวิจัย
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

บาท (ศูนย์บาท)
บาท (ศูนย์บาท)
บาท (ศูนย์บาท)
บาท (ศูนย์บาท)
บาท (ศูนย์บาท)

๔. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๖

๕. แผนบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๙,๗๘๔,๔๐๔.๘๓ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสีร่ อ้ ยสี่บาทแปดสิบสามสตางค์)
๕,๐๓๙,๘๔๒.๑๙ บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสีส่ ิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)
๑,๒๕๕,๙๗๖.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
๖,๒๙๕,๘๑๙.๑๔ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสิบสีส่ ตางค์)
๓,๔๘๘,๕๘๕.๖๙ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับจัดสรร
๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เบิกจ่ายสะสม
๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๖๘๓,๙๗๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เงินคงเหลือ
๖,๓๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสามหมืน่ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับจัดสรร
๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)
เบิกจ่ายสะสม
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)
เงินคงเหลือ
๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔.๘

เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้นาเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้
ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.
บวก ๑. ยอดรายรับเดือน ก.พ.
๒. ยอดลูกหนี้ชาระคืนเงินยืม
หัก ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ.
๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ.
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ

๓๙๕,๐๐๓.๕๗
๓๗๙,๔๒๕.๐๐
๑๒๕,๗๙๔.๐๐
๓๔,๘๒๖.๓๐
๑๑๒,๓๑๐.๐๐
๗๕๓,๐๘๖.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มติ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๗

วาระที่ ๔.๙

เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ กาหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจาทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้
รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว ชินพงษ์ ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีดังนี้
ที่
เรื่อง
๑. เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ใน
กากับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการ สกอ.สัญจร
๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ ปรับกระบวน
ทัศน์และหาแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาทั้ง
ระบบ

ผลที่ได้รับ
วันที่เข้าร่วม
แนวทางการปฏิรูป
๑๒-๑๓ ก.พ.
อุดมศึกษาทั้งระบบ และ
๒๕๕๗
กลไกที่จะนายุทธศาสตร์
และนโยบายการ
ขับเคลื่อนอุดมการศึกษา
ต่างๆ ลงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

ที่
๒.

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนใน ๔
ภูมิภาค

ผลที่ได้รับ
วันที่เข้าร่วม
ได้รับฟังข้อมูลและความ ๒๐-๒๒ ก.พ.
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
๒๕๕๗
ส่วนเสียเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนในอนาคต
ที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย

เรื่อง
ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาทิศทางการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มติ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๘

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่อง พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สรุปเรื่อง
ข้อเท็จจริง
กลุ่ ม งานจั ด การเรี ย นการสอนและงานวิช าการ ขอเสนอพิจารณากลั่ นกรองเพื่อ ขออนุมั ติ
อนุ ป ริ ญ ญาบั ตรแก่ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาหลั ก สู ต รอนุ ปริ ญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีก ารศึ กษา ๒๕๕๖
จานวน ๕ สาขาวิชา ๒๐ คน ดังนี้
๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จานวน ๓ คน
๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวน ๓ คน
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จานวน ๑ คน
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๑๑ คน
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จานวน ๒ คน
(เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้ระบุสาเหตุที่นักศึกษาจบล่าช้าด้วยในการรายงานครั้งถัดไป
วาระที่ ๕.๒

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการจัดประชุม เรื่อง “การศึกษาความความต้องการของ
ชุมชนในจังหวัดนราธิวาสต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนากรตาบล ประธานกลุ่มสตรี
และผู้นาชุมชนของจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิท ยาลัยชุมชนนราธิวาส
และจัดทาแผนการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ซึ่ง
กาหนดจัดประชุม ดังนี้
๑) หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น๒ อาคารวิทยบริการ อ.เมือง จ.นราธิวาส
จานวน ๔๐ คน
๒) หน่วยจัดการศึกษาอาเภอสุไหงโก-ลก
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จานวน ๑๕ คน
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๙

๓) หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตาบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
จานวน ๑๕ คน
ทั้งนี้ได้มีการนาข้อมูลที่ได้จากการประชุมข้างต้นมารวบรวม เพื่อจัดทาแผนการให้บริการของ
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา เพื่อพิจารณาแผนฯ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทาให้ได้ข้อสรุปและแผนการให้บริการของหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้นาเสนอแผนจัดการหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนนราธิ วาส ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
มติ
ที่ประชุมมีมติพิจารณาตามหน่วยจัดการศึกษา ดังนี้
๑. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอสุไหงโก-ลก ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามแผนฯ ที่เสนอ
๒. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมความรู้
ทางด้านคอมพิว เตอร์เพื่อประกอบอาชีพ หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ หลั กสู ตรภาษามาลายูกลาง และ
หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง (Do it yourself)
๓. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ ที่ประชุมเสนอให้คณะอนุกรรมการหน่วยจัดฯ ประชุม
เพื่อปรับหลักสูตรให้ครอบคลุมตามแผนพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในครั้งถัดไป
ข้อเสนอแนะ
- ควรให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมศึกษาความต้องการของชุมชนด้วย
- ควรประชาสัมพันธ์การเปิดสอนตามหลักสูตรควรให้เข้าถึงทุกกลุ่ม
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสมร แดงเอียด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายไสว ชินพงษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๐

