
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑ 

 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบรกิาร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๒. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๓. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       ๔. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๕. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

        ๖. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๗. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

        ๘. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
           ๙. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๐. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
           ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  ๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 ๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์   เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๗ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า  จึงน าเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรอง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้า “การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบเป็นอาคารชุดที่พักอาศัยจ านวน ๑ หลัง ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  แผนงานแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นอาคารชุดที่พักอาศัยจ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณจ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น 
 

               วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑ หลัง ณ บริเวณด้านหลังอาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น   ตามสัญญาจ้างเลขที่    
๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทรัตน์ วิศวกรรม  วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ านวน ๙ งวดงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๓๖๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗ และผู้รับจ้างได้น าหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ าประกัน ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานราธิวาส 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๓ 

 

ที่ คนธ ๐๑๙/๒๐๐๙๐๕/๑๓๖/๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  เป็นจ านวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท      
(เงินสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ด าเนินการงวดที่ ๑ งานเจาะส ารวจดิน วางผังบริเวณก่อสร้าง
และงานปรับพ้ืนที่ งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก าลังด าเนินการงานฐานรากเสาตอม่อ
อาคาร ก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ ๗% คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี “การจัดจ้างงานซ่อมแซมอาคารและ

ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ที่ได้รับผลกระทบจากแรงอัดของ
ระเบิด”  

 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  ๒๕๕๖                 
ค่าจัดจ้างงานซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจาก
แรงอัดของระเบิด งบประมาณจ านวน ๑,๕๖๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น 

 

               วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ท าสัญญาจ้างงานซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากแรงอัดของระเบิด  จ านวน ๑ งาน  ตามสัญญาจ้างเลขที่      
๒๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กับ ร้านแฮเราะห์การช่าง วงเงิน ๑,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ านวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๗ และผู้รับจ้างได้น าหลักประกันสัญญา เป็นเงินสด  ตามใบเสร็จรับเล่มที่ ๑๘๗๕ เลขที่ ๑       
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นจ านวนเงิน ๗๘,๑๕๐.๐๐ บาท (เงินเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว  ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างส าหรับงวดที่ 
๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ด าเนินการงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายเรียบร้อย ส าหรับงวดที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๔ 

 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ก าหนดการจัดงานท าบุญส านักงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 

   ตามมติการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้มีการจัดงานท าบุญส านักงานประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. โดย
มีพิธีกรรม ดังนี้ 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 
- การละหมาด 
- การไหว้ศาลพระภูมิ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การจัดเสวนาประจ าเดือนภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

สรุปเรื่อง 

    ตามมติการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก าหนดให้มี
การจัดท า “โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยมีหลักการด าเนินการดังนี้ 

    ๑) เป็นการประชุมร่วมกันของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

๒) จัดเดือนละ ๑ ครั้ง  

    ๒) เวลาในการจัดเสวนา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. 

   ๓) ให้แต่ละกลุ่มงานผลัดเปลี่ยนเป็นผู้จัดเตรียมการประชุม และรับผิดชอบงบประมาณ 
(ค่าใช้จ่าย) ดังนี้ 

เดือน (ปี ๒๕๕๗) บุคคล/กลุ่มงาน 

มีนาคม นายสาคร ปานจีน 

เมษายน กลุ่มงานอ านวยการ 

พฤษภาคม หน่วยจัดอ าเภอรือเสาะ 

มิถุนายน หน่วยจัดอ าเภอสุไหงโก-ลก 

กรกฎาคม กลุ่มงานวิชาการ 

สิงหาคม กลุ่มงานวิทยบริการ 

กันยายน กลุ่มงานนิเทศ+กิจการนักศึกษา 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๕ 

 

เดือน (ปี ๒๕๕๗) บุคคล/กลุ่มงาน 

ตุลาคม นายไสว ชินพงษ์ 

พฤศจิกายน นายสมพร ด าหนูอินทร์ 

ธันวาคม กลุ่มงานแผนและนโยบายฯ 

     

๔) วัน และสถานที่ ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ให้บุคคล/กลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดการ
ประชุมครั้งถัดไปก าหนดเอง และให้แจ้งในที่ประชุมบุคลากรก่อนล่วงหน้า ๑ ครั้ง 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมให้บุคคล/กลุ่มที่รับผิดชอบการจัดการ
ประชุม ท าบันทึกข้อความแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

๕) บุคคล/กลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดการประชุม 

 -  จัดเตรียมและเก็บสถานที่ประชุม 

 -  จัดเตรียมอาหารเช้า 

๕) งานบุคลากรมีหน้าที่ในการประชุม ดังนี้ 

-  รวบรวมหัวข้อการประชุม (ส่วนรายละเอียดหรือเอกสารประกอบ         
ให้ผู้รับผิดชอบตามภาระงานเป็นผู้จัดเตรียม) 

-  แจ้งก าหนดการ วัน สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน 

-  เตรียมใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม 

-  จัดท ารายงานการประชุม 

-  ส่งรายงานการประชุมให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๖ 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  2557 

สรุปเรื่อง 

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

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงาน
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ วันที่  ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

รวม ชาย หญิง 

รวมทั้งหมด 840 484 137 347 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 125 75 46 29 
  1. อ าเภอเมือง 35 33 19 14 
  2. อ าเภอตากใบ 30 13 7 6 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 25 16 9 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 4 4 0 
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 120 72 35 37 
  1. อ าเภอเมือง 60 42 26 16 
  2. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 16 6 10 
  3. อ าเภอแว้ง 30 14 3 11 
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 180 164 6 158 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 30 74 5 69 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 3 0 3 
  3. อ าเภอระแงะ 30 27 0 27 
  4. อ าเภอรือเสาะ 30 23 0 23 
  5. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 26 1 25 
  6. อ าเภอแว้ง 30 11 0 11 
4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 130 75 17 58 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 35 61 13 48 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 35 2 2 0 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 3 2 1 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 9 0 9 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๗ 

 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร 

รวม ชาย หญิง 
5.สาขาวิชาการบัญชี 30 27 2 25 
  อ าเภอเมือง 30 27 2 25 
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 220 63 24 39 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 70 43 16 27 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 2 1 1 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 6 3 3 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 90 12 4 8 
7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 8 7 1 
  อ าเภอเมือง 35 8 7 1 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ข้อเสนอเพิ่มเติม 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี  

- ควรให้มีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาสพบปะกับนักศึกษาในระหว่าง
ภาคการศึกษา  

- ควรมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา คือ 1.รับสมัคร  2.สอนปรับ
พ้ืนฐาน (เก่ียวกับความรู้บัญชีเบื้องต้น)  3.สอบคัดเลือก  4.เข้าเรียนตามหลักสูตร 

 

  ๒.  ให้กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ น าเสนอ “รายงานการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา” ให้สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคการศึกษาที่ ๓ /๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ ของรายวิชา การฝึกงาน  ตามโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ซ่ึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ 

๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๘ 

 

๔. สาขาวิชาการบัญชี 
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

   

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

 

  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

เรียบร้อยแล้ว  

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มกราคม    ๙๖,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มกราคม          -  บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน มกราคม         -       บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                             ๙๖,๕๐๐       บาท 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  เพิ่มเติม 
  นายไสว ชินพงษ์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. มีการประชุม
กรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และมีแนวทางการระดมทุนในปี ๒๕๕๗ นี้  โดยการจัดงานขาย
คูปองเชิญรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส อาจารย์
พิเศษและศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง เสนอให้มีการจัดรายการผ่านโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เพ่ือขอรับเงินบริจาค 
แต่อาจจะต้องท าหลายครั้งหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ด้วย เพื่อให้ได้จ านวนเงินตามที่ตั้งเป้าไว้ 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๙ 

 

วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ได้รับจัดสรร        ๒๔,๓๔๐,๙๘๔.๘๓  บาท (ยี่สิบสีล่้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม          ๓,๕๐๖,๗๕๙.๙๔  บาท (สามล้านห้าแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๓,๗๙๔,๘๙๖.๗๘  บาท (สามล้านเจด็แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๗,๓๐๑,๖๕๖.๗๒  บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค)์ 
เงินคงเหลือ        ๑๗,๐๓๙,๓๒๘.๑๑  บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันสามรอ้ยยี่สิบแปดบาทสิบเอด็สตางค)์ 
   

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๓,๖๘๓,๔๓๐.๐๐  บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสีร่้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๒๗,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๑,๗๙๘,๗๒๐.๕๓  บาท (หนึ่งล้านเจด็แสนเก้าหมื่นแปดพันเจด็ร้อยยีส่ิบบาทห้าสิบสามสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๑,๘๒๕,๗๒๐.๕๓  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยีส่ิบบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๑,๘๕๗,๗๐๙.๔๗  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสี่สิบเจด็สตางค์) 
 

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  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๐ 

 

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) 
 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร         ๑๔,๖๒๖,๑๕๔.๘๓  บาท (สิบสีล่้านหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม           ๓,๓๗๖,๗๕๙.๙๔   บาท (สามลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑,๗๘๒,๓๗๖.๒๕   บาท (หนึ่งล้านเจด็แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเจด็สิบหกบาทยีส่ิบห้าสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๕,๑๕๙,๑๓๖.๑๙   บาท (ห้าลา้นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยสามสบิหกบาทสิบเก้าสตางค)์ 
เงินคงเหลือ           ๙,๔๖๗,๐๑๘.๖๔   บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจด็พันสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค)์ 
 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๒,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสองพนับาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๑๐๓,๐๐๐.๐๐   บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๒๑๓,๘๐๐.๐๐   บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๓๑๖,๘๐๐.๐๐   บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๒,๐๑๕,๒๐๐.๐๐   บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๗. แผนงาน : สร้างความรู้ สร้างอาชีพ 
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  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๑ 

 

วาระท่ี ๔.๙ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 
 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ม.ค.      ๓๑๗,๙๔๓.๕๗ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน ม.ค.                      ๖๔,๘๘๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม     ๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ม.ค.           ๔๒๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ม.ค.    ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ        ๓๙๕,๐๐๓.๕๗ บาท 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ

ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 ทั้งนี้ เดือน มกราคม ๒๕๕๗ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ไม่มีการเดินทางไปราชการ 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าทิศทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

ระยะ ๕ ปี  
สรุปเรื่อง 

 ตามหนังสือส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ ๐๕๐๔(๔)/๒๗๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าทิศทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  ระยะ ๕ ปี ได้

ขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน รองผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน ครูผู้สอน อาจารย์พิเศษ พนักงานราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง จ านวนวิทยาลัยละ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๒ 

 

๑๕ คน เพื่อเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า

แผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๑๒  เรื่อง ตรวจสอบข้อมูล (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ  ๑๒  เดือน 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีงานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รวบรวมและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ 
เดือน จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด พร้อมทั้งน าส่งส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตามก าหนดวัน เวลาที่ได้รับแจ้ง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตรวจสอบผลการประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด  ให้รีบแจ้งโดยตรงกับบุคลากร
ส านักบริหารวิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นั้น  
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประสานส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ 12 เนื่องจากผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและได้ปรับแก้ไขคะแนนประเมิน          
ซึ่งส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้แก้ไขคะแนนรายงานผลการประเมินใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยค่าคะแนนที่ได้
ปรับจากเดิม ๔.๕๘ เป็น ๔.๖๘ (เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 
วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง โครงการประชุมร่วมสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากร  และอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ประชุมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นั้น 

ข้อเท็จจริง  
 กลุ่มงานอ านวยการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้ด าเนินจัด “โครงการประชุมร่วมสภา

วิทยาลัยชุมชน บุคลากร  และอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗”  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
กรรมการสภา  บุคลากร  และอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗        
ณ  ห้องประชุมผกากรอง  ชั้น  2  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  ๒๕,๐๐๐ บาท 
จากเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๔ 

 

วาระท่ี ๕.๒   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน                   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ข้อเท็จจริง  

   ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
วิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของบุคคลากร
ในองค์กร  และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร สอดคล้องตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ข้อ ๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๓๑,๕๐๐ บาท 

(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการตามเสนอ 
 
 
วาระท่ี ๕.๓  เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่  

๓/๒๕๕๖   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  มีมติ เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕  วาระที่  ๕.๓  เรื่องพิจารณา
อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีมติ  อนุมัติแผนการจัด
การศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕    การประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  ใน
วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  วาระท่ี  ๕.๑  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีมติ  เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษา ฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๓  เรื่อง
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีมติ  อนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   และการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส          



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๕ 

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๗  วาระที่  ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖  มีมติ  เห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษา ฯ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายงานการ
จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๖ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประกอบด้วย 

 
 

๑. หลักสูตรที่เปิดสอน   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการเปิดภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๖  ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๗ (ภาคศุกร์-เสาร์) และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด ๗  สาขาวิชา  ประกอบด้วย 

 

(๑) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.บ้านโคกงู) 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ (ห้องเรียน รร.บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)) 

 หนว่ยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก)  
 

(๒) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส) 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก และห้องเรียน รร.เวียง
สุวรรณวิทยาคม)   

 

(๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส) 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  (ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ) 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก และห้องเรียน รร.เวียง
สุวรรณวิทยาคม) 

 

(๔) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง)   
 

(๕) สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง    (ห้องเรียนอ าเภอเมือง) 
 

(๖) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง (ห้องเรียนอ าเภอเมือง และห้องเรียน รร.ตันหยงมัส)    



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๖ 

 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ (ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ) 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก (ห้องเรียน รร.สุไหงโก-ลก)  
 

(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดสอนที่ 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  (ห้องเรียนอ าเภอเมือง) 
 

๒. จ านวนนักศึกษา/จ านวนห้องเรียน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีจ านวนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ ทั้งหมดจ านวน ๑,๐๗๐ คน           

๔๕ ห้องเรียน  จ าแนกตามหน่วยจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

(๒.๑)  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  จ านวน ๖๒๘ คน   ๒๖ ห้องเรียน 
   (๒.๑.๑)  อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๔๘๘ คน ๒๐ ห้องเรียน 
  (๒.๑.๒) โรงเรียนบ้านโคกงู  อ าเภอตากใบ    จ านวน  ๒๐  คน  ๑ ห้องเรียน 
  (๒.๑.๓)  โรงเรียนตันหยงมัส  อ าเภอระแงะ    จ านวน ๑๒๐ คน  ๕ ห้องเรียน 
 

(๒.๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  จ านวน ๑๑๖ คน    ๕    ห้องเรียน 
    (๒.๒.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๗๕  คน   ๓  ห้องเรียน 
  (๒.๒.๒) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)    จ านวน  ๔๑  คน   ๒  ห้องเรียน 
 

(๒.๓)  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก   จ านวน  ๓๒๖ คน   ๑๔ ห้องเรียน 
  (๒.๓.๑) โรงเรียนสุไหงโก-ลก   จ านวน ๒๖๗ คน   ๑๑ ห้องเรียน 
  (๒.๓.๒) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม  จ านวน  ๕๙  คน     ๓ ห้องเรียน 
 

๓. จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๖  ทั้งหมด ๑๒๓ คน   

จ าแนกตามหน่วยจัดการศึกษา  ดังนี้ 

(๓.๑) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  

    จ านวน ๗๖ คน (อาจารย์ประจ า ๑๒ คน และอาจารย์พิเศษ ๖๔ คน) 

(๓.๒) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  

    จ านวน ๑๕ คน  (อาจารย์พิเศษ ๑๕ คน)   

(๓.๓) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  

        จ านวน ๓๒ คน (อาจารย์ประจ า ๑ คน และอาจารย์พิเศษ ๓๑ คน) 

(เอกสารแนบท้าย) 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       ๑๗ 

 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   -ไมมี่- 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


