
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๔. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๕. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๖. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๗. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๙. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๓. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๕. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๖. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวนิสา  คงชูดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธ ที ่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ (นักศึกษารุ่น ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิ น

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษา รุ่น ๒๕๕๖ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ) 
มต ิ
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๓ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงาน
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสาร
แนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑. หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ :  
๑.๑) ควรปรับหลักสูตรในอนาคตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

ลักษณะของผู้เรียน นั้นคือ ในอนาคตสังคมจะเข้าสู่สังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรที่
น่าจะได้รับความสนใจและสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้ เช่น หลักสูตรดูแลผู้ป่วย,ผู้สูงวัย,เด็ก  
หลักสูตรการบริการโรงแรม  และหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ด้าน Call Center 
เป็นต้น ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอาจศึกษาข้อมูลหลักสูตรจากสถาบันอ่ืนๆ เป็นต้นแบบ 
เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น 

๑.๒) เพ่ือให้การด าเนินงานข้อ ๑.๑ วิทยากรหรือผู้สอน ควรมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 
๒. หลักสูตรอนุปริญญา  

๒.๑) อาจารย์ผู้สอนควรถ่ายทอดแนวคิดและโน้มน้าวให้นักศึกษามีทัศนคติในการ
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  

๒.๒) ควรเปิดสาขาใหม่ๆ เพ่ิมเติม โดยให้ผู้สมัครเรียนสามารถเทียบโอนรายวิชา
พ้ืนฐานได้  
 
 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (รอบ ๖ เดือน) 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นแผนในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๔ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นั้น 

 

การด าเนินการ/ข้อเท็จจริง 
  การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)  กลุ่มงานแผน
และงบประมาณ จึงได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนได้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดของโครงการได้มากน้อยเพียงใด  และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ใช้ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการให้เกิดเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในโอกาสต่อไป (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และก าชับให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการให้เร่งรัดการด าเนินงาน เพ่ือให้
การด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ไตรมาส ๓ และ ไตรมาส ๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึง
ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ด าเนินการตามปฏิทินแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 
 
 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มีนาคม  ๒๙๓,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มีนาคม        ๘,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน มีนาคม         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๓๐๑,๐๐๐       บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๕ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส    

  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร        ๒๓,๑๑๔,๗๒๒.๓๒  บาท (ยี่สิบสามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสีพ่ันเจ็ดร้อยยีส่ิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๔,๐๒๗,๕๙๐.๖๓  บาท (สิบสีล่้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบเกา้บาทหกสิบสามสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๔,๗๖๖,๐๔๕.๕๐  บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสีส่ิบห้าบาทห้าสิบสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๘,๗๙๓,๖๓๖.๑๓  บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเกา้หมื่นสามพันหกร้อยสามสบิหกบาทสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๔,๓๒๑,๐๘๖.๑๙  บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๕,๔๗๔,๔๑๐.๐๐  บาท (หา้ล้านสี่แสนเจด็หมื่นสี่พันสีร่้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๓,๒๖๗,๙๔๑.๒๕  บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยสีส่ิบเอ็ดบาทยี่สิบหา้สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๘๓๘,๘๓๔.๐๐  บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๔,๑๐๖,๗๗๕.๒๕  บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ้ดสิบห้าบาทยีส่บิห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๑,๓๖๗,๖๓๔.๗๕  บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ้ดพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                    ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๒๔๙,๑๐๐.๐๐  บาท (สองแสนสี่หมื่นเกา้พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๖๒,๒๕๐.๐๐  บาท (หกหมื่นสองพนัสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๓๑๑,๓๕๐.๐๐  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
เงินคงเหลือ            ๓๙๙,๖๕๐.๐๐  บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

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  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๖ 

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

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๘,๒๙๙,๗๓๙.๓๘  บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม          ๗,๒๙๙,๗๓๙.๓๘  บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๗๔๕,๙๙๑.๕๐  บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๙,๐๔๕,๗๓๐.๘๘  บาท (เก้าล้านสี่หม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
เงินคงเหลือ            (๖๐๙,๙๗๘.๕๖) บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๕๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๒,๖๙๓,๗๕๐.๐๐   บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๒,๑๐๒,๖๘๐.๐๐   บาท (สองล้านหนึง่แสนสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๔,๗๙๖,๔๓๐.๐๐   บาท (สีล่้านเจด็แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๒,๗๙๘,๕๗๐.๐๐   บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจด็สิบบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๘๙๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๕๑๗,๐๖๐.๐๐   บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๑๖,๒๙๐.๐๐   บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๕๓๓,๓๕๐.๐๐   บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ                 ๓๖๕,๒๑๐.๐๐  บาท (สามแสนหกหมื่นหา้พันสองร้อยสบิบาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มี.ค.     ๖๖๕,๘๘๐.๕๓ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน มี.ค.                   ๑๕๘,๒๕๕.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๒๔๔,๙๘๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มี.ค.      ๑๓๖,๔๒๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มี.ค. ๑๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๘๓๒,๔๐๑.๕๓ บาท  

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๗ 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน นั้น 
 บัดนี้ ได้จัดท ารายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท า
กฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ถนนสาม
เสน ซอย ๒ บางล าพู 
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือรองรับ
ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๔ - ๗ มี.ค. 

๒๕๕๘ 

๒. เข้าร่วมคณะท างานจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ด้านที่ ๕ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม 
สวชช. ๓ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลา
ภิเษก กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือรองรับ
ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ด้านที่ ๕ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ด้านที่ ๕ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

๑๑ – ๑๓ 
มี.ค.๒๕๕๘ 

๓. เข้าร่วมการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือการปรับแผนแนว
ทางการด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัย
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาครูสอนอิสลาม
ศึกษา(อุสต๊าส) ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เพ่ือทราบถึงนโยบาย
การปรับแผนแนว
ทางการด าเนิน
โครงการและเบิกจ่าย
งบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงการ
พัฒนาครูสอนอิสลาม
ศึกษา(อุสต๊าส) ใน
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 

ได้ทราบถึงนโยบายการ
ด าเนินการการปรับแผนแนว
ทางการด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงการพัฒนา
ครูสอนอิสลามศึกษา(อุสต๊าส) 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๒๐ มี.ค. 
๒๕๕๘ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๘ 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๔. เข้าร่วมรับโล่ขอบคุณจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใน
ฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานมหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม 
Convention Hall ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพ่ือรับโล่ขอบคุณจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ในฐานะ
เจ้าภาพร่วมจัดงาน
มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 
๒๕๕๘  

ไดร้ับโล่ขอบคุณจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใน
ฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๒๕ –๒๖ มี.ค. 
๒๕๕๘ 

๕. เข้าร่วมงานพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนระนอง ณ วิทยาลัยชุมชน
ระนอง 

เพ่ือเป็นเกียรติร่วมงาน
พิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนระนอง  

ไดเ้ข้าร่วมพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๙ – ๓๑ 
มี.ค. ๒๕๕๘ 

 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เห็นสมควรให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น 

 

ข้อเท็จจริง  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๘ สาขาวิชา แต่จ านวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตาม
แผนการรับสมคัร โดยสรุปยอดจ านวนผู้สมัคร ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   

สาขาวิชา 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
รวม 

เมือง เมือง(จ) โก-ลก โก-ลก(จ) รือเสาะ รือเสาะ (จ) 
1.การพัฒนาชุมชน ๖๐ ๓๐ ๓๕ ๑๑ ๓๐ ๒๐ ๖๑ 
2.การปกครองท้องถ่ิน ๖๐ ๗๕ ๖๐ ๕๖ - - ๑๓๑ 
3.การศึกษาปฐมวัย ๖๐ ๑๑๘ ๑๐๕ ๗๒ ๖๐ ๖๑ ๒๕๑ 

4.การจัดการทั่วไป ๖๐ ๑๒๘ - - ๓๐ ๔ ๑๓๒ 

5.การบัญช ี ๔๐ ๔๘ - - - - ๔๘ 
6.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๐ ๕๙ ๖๐ ๓๖ ๓๐ ๑๒ ๑๐๗ 
7.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ ๘ - - - - ๘ 
8.อิสลามศึกษา ๓๐ ๑๖ - - - - ๑๖ 

รวม ๔๐๐ ๔๘๒ ๒๖๐ ๑๗๕ ๑๕๐ ๙๗ ๗๕๔ 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้จ านวนผู้สมัครเป็นไปตามแผน จึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครเพ่ิมเติม ใน
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นี ้     

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๑๐ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา         
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามท่ีประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ ตามวาระ

ที่ ๕.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พิจาณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 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 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัตติามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘       ๑๑ 

วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ยืนยันความเห็นที่ประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตาม หนังสือส านักงานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เลขที่ ศธ ๐๕๐๔.๐๒/ว๐๒๓๗ ลงวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยืนยันความเห็นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยให้ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง น าเข้าวาระการประชุมประจ าเดือน นั้น 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ จึงขอเสนอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้ความคิดเห็นและยืนยัน

ความเห็นจากการประชุมดังกล่าว เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนที่ขาดหายไปจากกฎกระทรวง
เดิม โดยให้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน คงอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนไว้ตามกฎกระทรวง
เดิม (เอกสารแนบ) 

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

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและยืนยันความคิดเห็นให้คงไว้ซึ่งอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงเดิม  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

    -ไม่มี- 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 


