
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๔. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๕. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๖. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๗. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๘. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๙. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๕. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวนิสา  คงชูดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การเข้าร่วมประชุม 
       

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้เชิญผู้อ านวยการและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ทุกแห่ง เข้าร่วมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.....  
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมตาม
วันและเวลาดังกล่าว 
มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๒ หน้า จึงน าเสนอ
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์พิเศษ    
  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาอิสลามศึกษา 

สรุปเรื่อง 
    เรื่องเดิม   

ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๘ 
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาอิสลาม
ศึกษา  อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษจ านวน ๕ ราย  ส่วนอีก ๒ ราย ได้แก่ ๑) นายมาสาแปอิง สูดี       
๒) นายอบูนูฟัยล์ มาหะ  ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องก็อนุมัติให้ขึ้น
ทะเบียนอาจารย์พิเศษ โดยให้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบอีกครั้ง 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๓ 

                   ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ขอ

ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ จ านวน ๒ รายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ มติที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

๑ นายอบนููฟัยล์  มาหะ ศศ.บ.(อิสลามศึกษา) 
 

ให้ตรวจสอบการอนุมัติจบ
การศึกษา วุฒิ รศ.ม.(การ
ปกครอง)   

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา วุฒิ รศ.ม.
(การปกครอง)   

๒ นายมาสาแปอิง  สูด ี ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์
และภาษาอาหรับ) 

ให้สอบถามข้อมูล
ประสบการณ์การท างาน
เพิ่มเติม เนื่องจากไม่ครบ 
๑๐ ปี ตามระเบียบก าหนด 
ข้อมูลเดิม 
รองหัวหน้าฝ่ายวชิาการ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี
ยะห์เวลา  ๘  ป ี

๑. อาจารย์พิเศษโรงเรียนอัตตัรกี
ยะห์อิสลามียะห์ เวลา  ๕ ปี 
๒. รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  เวลา ๘ ปี 

 

จากตารางและมติการประชุมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
เห็นสมควรขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษเพิ่ม ๑ คน ได้แก่ นายมาสาแปอิง  สูดี 
มติ 
  ที่ประชุมเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ คือ นายมาสาแปอิง  สูดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ  ๑๒  เดือน 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน และกรอบตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   นั้น  

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และค่าเป้าหมาย
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เอกสารแนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน  ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ให้บุคลากรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองและการท างานให้ดียิ่งขึ้น   
สร้างความสัมพันธ์ และขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   และก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วม จ านวน ๑๗ คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

สถานที่จัดการ  
- ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร 

  กิจกรรม 
- เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย 

   - การแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๕ 

  กีฬาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับผิดชอบ 
๑. แชร์บอล   
๒. ฟุตบอล 
๓. วิ่งกระสอบผสม  ชาย  ๕  คน  หญิง  ๕   คน   
๔. ลิงอุ้มแตงผสม  ชาย  ๕  คน  หญิง  ๕   คน 
๕. วิ่งสี่ขาผสม  ชาย  ๒  คน  หญิง  ๑   คน 
๖. เดินเพื่อสุขภาพ (ผู้บริหาร) 
๗. ปิดตาตีหม้อ  (ผู้บริหาร) 

  ผลการแข่งขัน 
๑. แชร์บอล   ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒. ฟุตบอล  ชนะเลิศอันดับ ๑ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 

วาระท่ี ๔.๓ 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 ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสาร
แนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๖ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส      

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๙๓,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน กุมภาพันธ์          -  บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๙๓,๐๐๐       บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส    

  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

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

ได้รับจัดสรร        ๒๑,๑๖๗,๐๗๒.๐๐  บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๑,๔๔๙,๒๘๑.๓๙  บาท (สิบเอ็ดล้านสีแ่สนสี่หม่ืนเกา้พันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเกา้สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๕๙๐,๖๓๓.๒๔  บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสีส่ตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๔,๐๓๙,๙๑๔.๖๓  บาท (สิบสีล่้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสบิสามสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๗,๑๒๗,๑๕๗.๓๗  บาท (เจ็ดล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๗ 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๔,๒๗๔,๔๑๐.๐๐  บาท (สีล่้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่แสนสีร่้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๒,๖๘๓,๘๒๔.๒๕  บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยีส่ิบสี่บาทยี่สิบหา้สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๕๙๖,๔๔๑.๐๐  บาท (ห้าแสนเก้าหมืน่หกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๓,๒๘๐,๒๖๕.๒๕  บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาทบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                     ๙๙๔,๑๔๔.๗๕  บาท (เก้าแสนเกา้หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจด็สบิห้าสตางค์) 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                    ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๘๓,๗๕๐.๐๐  บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๑๖๕,๓๕๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๒๔๙,๑๐๐.๐๐  บาท (สองแสนสีห่มืน่เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๔๖๑,๙๐๐.๐๐  บาท (สีแ่สนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

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 (ศนูย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๗,๖๘๘,๑๐๒.๐๐  บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๖,๐๑๐,๗๕๗.๑๔  บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสบิเจด็บาทสิบสี่สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๒๘๘,๙๘๒.๒๔  บาท (หน่ึงล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสบิสองบาทย่ีสิบสี่สตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๗,๒๙๙,๗๓๙.๓๘  บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) 
เงินคงเหลือ             ๓๘๘,๓๖๒.๖๒  บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค)์ 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๕๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๒,๕๖๒,๙๕๐.๐๐   บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๑๓๐,๘๐๐.๐๐   บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๒,๖๙๓,๗๕๐.๐๐   บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๔,๙๐๑,๒๕๐.๐๐   บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๘ 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๘๙๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๑๐๘,๐๐๐.๐๐   บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๔๐๙,๐๖๐.๐๐   บาท (สี่แสนเกา้หมื่นหกสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๕๑๗,๐๖๐.๐๐   บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ                 ๓๘๑,๕๐๐.๐๐  บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งห้าร้อยบาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.     ๕๕๑,๘๘๕.๘๓ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ก.พ.                   ๒๐๔,๗๗๕.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม      ๖,๗๕๐.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ.        ๘๐,๔๖๓.๓๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ.   ๙๓,๗๒๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๕๘๙,๒๒๗.๕๓ บาท  

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๙ 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ

ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  

 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรม
หาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท 
จังหวัดสงขลา และวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 

เพ่ือทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๓-๖ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

๒. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เพ่ือสอบสัมภาษณ์บุคคลที่
สมัครงาน ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย  

ได้ทราบถึงผลการคัดเลือก
งาน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

๑๓ – ๑๔ 
ก.พ.๒๕๕๘ 

๓. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
รองรับร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... ครั้งที่ ๓ 
ณ โรงแรมเวียงใต้ 
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ....  
ครั้งที่ ๓ 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท าหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้สอน
ในวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
รองรับร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ
....  
ครั้งที่ ๓ 

๑๕ – ๑๗ 
ก.พ. ๒๕๕๘ 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่น 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม

อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ นั้น 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่น” 

ตามกิจกรรมที่  ๒ นักขายมือทอง โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาผู้ที่มีแนวโน้มที่จะลงทุนใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ โดยมีระยะเวลาอบรมจ านวน ๒๔ ชั่วโมง มี ๔ หน่วยการเรียนรู้  และผ่าน
การพิจาณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตร
มีเนื้อหา ๔ ส่วน คือ  

        ๑. พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจและหลักการบริหารธุรกิจ   
        ๒. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 

                      ๓. การศึกษาดูงานต้นแบบการด าเนินธุรกิจ                 
                      ๔. การตัดสินใจเพื่อวางแผนการด าเนินงานธุรกิจ 

(เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยหลักการ และเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๑. เปลี่ยนซื่อหลักสูตรจากเดิม เป็น “หลักสูตรผู้ประกอบการในท้องถิ่นข้ันต้น” 
  ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
  ๓. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ มาบรรยายในการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยของความส าเร็จ
ในธุรกิจ  
  ๔. การก าหนดตารางเรียน ควรส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายก่อน 
  ๕. แก้ไขการใช้ค า และการสะกดค าให้ถูกต้อง 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การเลื่อนประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้  
สรุปเรื่อง 
  ตาม ก าหนดการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากส านักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนได้จัดประชุมในวันดังกล่าวเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ 
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการ ๕ ส 
สรุปเรื่อง 
  ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและคณะ จะเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการ ๕ ส และการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ 
และปลอดภัย (HAS) ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมี นายสาคร ปานจีน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ 
“กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน” 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๖.๓ เรื่อง การนิเทศหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
สรุปเรื่อง 
  นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมคณะ ได้เดินทางนิเทศการจัด
การศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ เมื่อในที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยรับฟังปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขยายพ้ืนที่หรือหาสถาน
ที่ตั้งของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมมีพ้ืนที่แคบและอยู่ในซอยลึกเกินไป 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


