
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๑ 

 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
วันอังคาร ที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมทุเรียนนก อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       ๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๔. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

        ๕. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๖. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

           ๗. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๘. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
           ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  ๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๓. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  ๔. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์   เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที ่ได ้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที ่ ๒/๒๕๕๗ เมื ่อว ันพฤหัสบดี ที ่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ หน้า  จึงน าเสนอ
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรอง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเมาลิด
สัมพันธ์ 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จัดโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์  ในวันเสาร์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  มีผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าศาสนา ประชาชน  เยาวชนบ้านทุเรียนนกทั้งไทย
พุทธไทยมุสลิม  ผู้บริหาร  บุคลากร  และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๔๔๕ คน  

  

สถานที่จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์  
 - มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

กิจกรรม 
-  บรรยายธรรม “ประวัติความเป็นมาของวันเมาลิด”                                            

โดย บาบอ ดาโอะ  หะยีสาแม  (คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส) 
   -  พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม “เมาลิด” (วันประสูติท่านนบีมูฮัมหมัด ซ.บ.) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๓ 

 

   -  ละหมาด ซุฮรี 
   -  พิธีเปิดโครงการ โดย ปลัดต าบลล าภู จังหวัดนราธิวาส  
   -  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม“อานาซีต” 

-  แจกของที่ระลึก ส าหรับนักแสดง และเด็กๆในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    -  รับประทานอาหารร่วมกัน 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ก าหนดการจัด“โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก าหนดให้มี
การจัดท า “โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประชุม
ร่วมกันของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในแต่ละเดือน นั้น  

ทั้งนี้ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗  ก าหนดจัดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ บริเวณลานชั้นล่าง (ที่จอดรถจักรยานยนต์ฝั่งซ้าย) อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุ มชนนราธิวาส   
โดยผู้จัดเตรียมการประชุม และรับผิดชอบงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) ในครั้งนี้  ได้แก่  นายสาคร ปานจีน               
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ นางกาญจนา  เลิศจ ารัศพงศ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒  ได้ขอโอนไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ส านักการศึกษา  
เทศบาลนครหาดใหญ่  นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้ ตามหนังสือของส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เลขที่ ศธ๐๕๐๔(๓)/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีค าสั่งให้นางกาญจนา  เลิศจ ารัศพงศ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
อันดับ คศ.๒  โอนไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ส านักการศึกษาเทศบาลนคร



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๔ 

 

หาดใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  โดยให้นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  ต าแหน่งครู อันดับ 
คศ.๒  รับมอบงานในหน้าที่ของ นางกาญจนา  เลิศจ ารัศพงศ์  (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือของสมาคมวิทยาลัยชุมชน เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง 
การสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน  ได้เชิญชวนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยชุมชน สมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยชุมชน (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตรอนุปริญญา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่  ๖ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  แล้วนั้น 
 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอจ านวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

รวม ชาย หญิง 

รวมทั้งหมด 840 782 215 567 
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 125 110 66 44 
  1. อ าเภอเมือง 35 53 29 24 
  2. อ าเภอตากใบ 30 13 7 6 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 37 25 12 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 7 5 2 
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 120 120 62 58 
  1. อ าเภอเมือง 60 69 42 27 
  2. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 29 13 16 
  3. อ าเภอแว้ง 30 22 7 15 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๕ 

 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

รวม ชาย หญิง 

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 180 262 9 253 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 30 104 7 97 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 5 0 5 
  3. อ าเภอระแงะ 30 47 0 47 
  4. อ าเภอรือเสาะ 30 47 1 46 
  5. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 39 0 39 
  6. อ าเภอแว้ง 30 20 1 19 
4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 130 112 23 89 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 35 89 19 70 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 35 1 1 0 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 11 3 8 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 11 0 11 
5.สาขาวิชาการบัญชี 30 34 4 30 
  อ าเภอเมือง 30 34 4 30 
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 220 126 41 85 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 70 91 29 62 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 3 1 2 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 14 4 10 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 90 18 7 11 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

รวม ชาย หญิง 

รวมทั้งหมด 840 782 215 567 
7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 18 10 8 
  อ าเภอเมือง 35 18 10 8 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๖ 

 

สรุปจ านวนผู้สมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน แผนการรับ(คน) ผู้สมัคร(คน) 

  
 

อ าเภอเมือง 390 467 
  

 
อ าเภอระแงะ 30 47 

  
 

อ าเภอตากใบ 30 13 
  

 
อ าเภอรือเสาะ 120 109 

  
 

อ าเภอสุไหงโก-ลก 210 104 
  

 
อ าเภอแว้ง 60 42 

  
 

รวม 840 782 
  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ข้อเสนอ 

๑. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ควรมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและคัดเลือกผู้เข้า
เรียน 

๒. การเปิดหลักสูตรฯ เฉพาะวันอาทิตย์ โดยจัดการเรียนแบบ Block course 
 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                         

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

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

 

  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน 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  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๗ 

 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร        ๒๔,๙๗๓,๔๗๔.๘๓  บาท (ยี่สิบสีล่้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพนัสี่ร้อยเจ็ดสบิสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม          ๗,๓๐๑,๖๕๖.๗๒  บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยหา้สิบหกบาทเจด็สิบสองสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๓,๓๔๒,๒๖๑.๙๕  บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเอด็เก้าสิบห้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๐,๖๔๓,๙๑๘.๖๗  บาท (หนึ่งหมื่นหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบเจด็สตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๔,๓๒๙,๕๕๖.๑๖  บาท (สิบสีล่้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทสบิหกสตางค)์ 
   

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๔,๑๒๗,๖๗๐.๐๐  บาท (สีล่้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจด็พันหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๑,๙๔๕,๐๑๔.๕๓  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๑,๓๗๒,๓๑๕.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๓,๓๑๗,๓๒๙.๕๓  บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจด็พันสามร้อยยีส่ิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                     ๘๑๐,๓๔๐.๔๗  บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 
 

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

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) 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๘ 

 

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับจัดสรร             ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร           ๙,๗๘๔,๔๐๔.๘๓  บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสีร่อ้ยสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม           ๕,๐๓๙,๘๔๒.๑๙ บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสีส่ิบสองบาทสิบเก้าสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑,๒๕๕,๙๗๖.๙๕  บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสบิหกบาทเก้าสิบหา้สตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๖,๒๙๕,๘๑๙.๑๔  บาท (หกลา้นสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเกา้บาทสิบสีส่ตางค์) 
เงินคงเหลือ           ๓,๔๘๘,๕๘๕.๖๙  บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันหา้ร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) 
 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๓๑๖,๘๐๐.๐๐   บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๖๘๓,๙๗๐.๐๐   บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจด็สิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๑,๐๐๐,๗๗๐.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเจด็ร้อยเจด็สิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๖,๓๓๑,๒๓๐.๐๐   บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม               ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น               ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ              ๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๙ 

 

วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.      ๓๙๕,๐๐๓.๕๗ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน ก.พ.                   ๓๗๙,๔๒๕.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๑๒๕,๗๙๔.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ.         ๓๔,๘๒๖.๓๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ. ๑๑๒,๓๑๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๗๕๓,๐๘๖.๐๐ บาท 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๙ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ใน
ก ากับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใตโ้ครงการ สกอ.สัญจร 
๒๕๕๗  ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
 

เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ ปรับกระบวน
ทัศน์และหาแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาทั้ง
ระบบ 
 

แนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษาทั้งระบบ และ
กลไกที่จะน ายุทธศาสตร์
และนโยบายการ
ขับเคลื่อนอุดมการศึกษา
ต่างๆ ลงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

๑๒-๑๓ ก.พ. 
๒๕๕๗ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๑๐ 

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๒. ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าทิศทางการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ปี  
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนใน ๔ 
ภูมิภาค 

ได้รับฟังข้อมูลและความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนในอนาคต
ที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย 

๒๐-๒๒ ก.พ.
๒๕๕๗ 

 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
 ภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา   ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ขอเสนอพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขออนุมัติ

อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖       
จ านวน  ๕  สาขาวิชา ๒๐  คน  ดังนี้ 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน     ๓    คน   
๒.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน     ๓    คน   
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     ๑    คน 
๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน   ๑๑    คน 
๕.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จ านวน     ๒    คน 

  (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้ระบุสาเหตุที่นักศึกษาจบล่าช้าด้วยในการรายงานครั้งถัดไป 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๑๑ 

 

วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการจัดประชุม เรื่อง “การศึกษาความความต้องการของ

ชุมชนในจังหวัดนราธิวาสต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนากรต าบล ประธานกลุ่มสตรี  
และผู้น าชุมชนของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
และจัดท าแผนการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ก าหนดจัดประชุม ดังนี้  

     ๑) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง   
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗   
ณ ห้องประชุมผกากรอง  ชั้น๒  อาคารวิทยบริการ  อ.เมือง จ.นราธิวาส   
จ านวน ๔๐ คน 

     ๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   
จ านวน ๑๕ คน 

     ๓) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   
จ านวน ๑๕ คน 

 

    ทั้งนี้ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมข้างต้นมารวบรวม เพ่ือจัดท าแผนการให้บริการของ
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  และได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือพิจารณาแผนฯ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   ท าให้ได้ข้อสรุปและแผนการให้บริการของหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้น าเสนอแผนจัดการหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

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

ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗       ๑๒ 

 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติพิจารณาตามหน่วยจัดการศึกษา ดังนี้ 

๑. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามแผนฯ ที่เสนอ 
๒. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมความรู้

ทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือประกอบอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษามาลายูกลาง และ
หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง (Do it yourself)  

๓. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ที่ประชุมเสนอให้คณะอนุกรรมการหน่วยจัดฯ ประชุม 
เพ่ือปรับหลักสูตรให้ครอบคลุมตามแผนพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในครั้งถัดไป 

 

  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมศึกษาความต้องการของชุมชนด้วย 
   - ควรประชาสัมพันธ์การเปิดสอนตามหลักสูตรควรให้เข้าถึงทุกกลุ่ม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   -ไม่มี- 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


