
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
........................................................................ 

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

        ๕. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๖. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  ๗. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
           ๘. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  ๙. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

  ๑. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
           ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การประชุมประธานสภาร่วมกับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมร่วมกับผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
๔/๒๖๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประมาณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น ทางประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชน นายประดิษฐ์ บุดดีจีน  ได้แจ้งทางวาจาว่าอาจเลื่อนก าหนดการออกไปโดยไม่มีก าหนด เนื่องจากสภา
วิทยาลัยชุมชนใกล้หมดวาระในเดือน เมษายน ๒๕๕๗ นี้ ทั้งนี้ ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมนจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที ่ ๓/๒๕๕๗ เมื ่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๗ นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๒ หน้า  จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้ 
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรอง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ก าหนดการจัด“โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๗  

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ก าหนดให้มีการจัดท า “โครงการเสวนายามเช้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการประชุมร่วมกันของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในแต่ละเดือน นั้น  

ทั้งนี้ ในเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ก าหนดจัดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็น
ต้นไป  ณ บริเวณลานชั้นล่าง (ที่จอดรถจักรยานยนต์ฝั่งซ้าย) อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยผู้จัดเตรียมการประชุม และรับผิดชอบงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) ในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มงาน
อ านวยการ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้จัดประชุมอย่างสม่ าเสมอและจ านวนครั้งมากข้ึน
เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แต่ทั้งนี้
เสนอให้จัดหาเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่บุคลากรทุกคน 
  
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๗           
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๓๕๓ คน                
โดยแยกตามสาขาดังนี้ 

 ๑.๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๑๐๔  คน 
 ๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน   ๘๒  คน  
 ๑.๓ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  จ านวน   ๕๔  คน 
 ๑.๔ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน   ๖๘  คน 
 ๑.๕ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน   ๒๑  คน 
 ๑.๖ สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน   ๑๐  คน 
 ๑.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จ านวน   ๑๔  คน 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๔ 

  ๒. ลงทะเบียนรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่ ๓-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.     
ณ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

  ๓. ประชุมชี้แจงนักศึกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง ชั้น๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

๔. ซ้อมรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.         
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) ประจ าปี ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ร่วมกับส านักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัย
ชุมชนในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ด าเนินการจัด
โครงการตั้งแต่ ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยกลุ่มงานวิทยบริการได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) ปี ๒๕๕๗ ขึ้นโดยมีจ านวนครูผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) จ านวน ๖๐ คน จัด
อบรมจ านวน ๗ รายวิชา โดยเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประกอบด้วย   

๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน   
๓. การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
๔. จังหวัดศึกษา  
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
๖. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และ  
๗. อาเซียนศึกษา   

ระยะเวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณ เงิน
อุดหนุนจากส านักงานการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๗ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๕ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตร
อนุปริญญา   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๒ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่  ๖ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
รอบท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗  

 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอจ านวนผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ วันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
ยอดรวมจ านวนผู้สมัคร  

รวม ชาย หญิง 
รวมทั้งหมด 840 1164 348 816 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 125 161 96 65 
  1. อ าเภอเมือง 35 84 45 39 
  2. อ าเภอตากใบ 30 19 9 10 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 49 35 14 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 9 7 2 
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 120 207 127 80 
  1. อ าเภอเมือง 60 135 92 43 
  2. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 40 23 17 
  3. อ าเภอแว้ง 30 32 12 20 
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 180 416 16 400 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 30 214 11 203 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 5 0 5 
  3. อ าเภอระแงะ 30 49 0 49 
  4. อ าเภอรือเสาะ 30 67 3 64 
  5. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 57 0 57 
  6. อ าเภอแว้ง 30 24 2 22 
4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 130 142 29 113 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 35 110 23 87 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 35 1 1 0 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 18 4 14 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 30 13 1 12 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๖ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา แผนการรับ 
ยอดรวมจ านวนผู้สมัคร  

รวม ชาย หญิง 
5.สาขาวิชาการบัญชี 30 46 6 40 
  อ าเภอเมือง 30 46 6 40 
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 220 170 60 110 
  1. อ าเภอเมือง (เสาร์-อาทิตย์) 70 113 41 72 
  2. อ าเภอเมือง (จันทร์ - ศุกร์) 30 3 1 2 
  3. อ าเภอรือเสาะ 30 17 4 13 
  4. อ าเภอสุไหงโก-ลก 90 37 14 23 
7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 22 14 8 
  อ าเภอเมือง 35 22 14 8 
 
 
สรุปจ านวนผู้สมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ปีการศึกษา  2557 
 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน แผนการรับ(คน) รวมผู้สมัคร ผู้สมัคร(รอบ 1) ผู้สมัคร(รอบ 2) 

 
อ าเภอเมือง 390 733 467 266 

 
อ าเภอระแงะ 30 49 47 2 

 
อ าเภอตากใบ 30 19 13 6 

 
อ าเภอรือเสาะ 120 151 109 42 

 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 210 156 104 52 

 
อ าเภอแว้ง 60 56 42 14 

 
รวม 840 1164 782 382 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. เห็นสมควรให้สอบคัดเลือกผู้เข้าเรียน เนื่องด้วยจ านวนผู้สมัครเกินนกว่าแผนการรับ
สมัคร ทั้งนี้ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาวิธีการอ่ืนๆ ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านการสอบ
คัดเลือก เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต 

๒. ควรวางแผนการใช้ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน และอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอต่อการเรียน
การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากมีผู้เรียนจ านวนมาก 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๗ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                         
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

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

 

  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มีนาคม      ๙๖,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มีนาคม     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน มีนาคม          -        บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๑๙๖,๕๐๐       บาท 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๒๕,๕๘๘,๔๔๔.๘๓  บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสีส่ิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๐,๖๔๓,๙๑๘.๖๗  บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้ารอ้ยสิบแปดบาทหกสิบเจด็สตางค์)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๐๔๒,๐๘๒.๑๒  บาท (สองล้านสีห่มืน่สองพันแปดสิบสองบาทสิบสองสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๒,๖๘๖,๐๐๐.๗๙  บาท (สิบสองลา้นหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๒,๙๐๒,๔๔๔.๐๔  บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค)์ 
  

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๘ 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๔,๑๒๗,๖๗๐.๐๐  บาท (สีล่้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจด็พันหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๓,๓๑๗,๓๒๙.๕๓  บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยีส่ิบเก้าบาทหา้สิบสามสตางค์)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๓๓๙,๑๒๙.๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยีส่ิบเก้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๓,๖๕๖,๔๕๘.๕๓  บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                     ๔๗๑,๒๑๑.๔๗  บาท (สี่แสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสีส่ิบเจ็ดสตางค์) 

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

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับจัดสรร             ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๐,๓๖๙,๓๗๔.๘๓  บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจด็สิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม          ๖,๒๙๕,๘๑๙.๑๔  บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสบิเก้าบาทสิบสีส่ตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๑๕๙,๔๑๒.๑๒  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสีร่้อยสิบสองบาทสิบสองสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๗,๔๕๕,๒๓๑.๒๖  บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๒,๙๑๔,๑๔๓.๕๗  บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึง่ร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๑,๐๐๐,๗๗๐.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเจ็ดร้อยเจด็สิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๓๓๕,๙๗๕.๐๐   บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจด็สิบห้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๑,๓๓๖,๗๔๕.๐๐   บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสีส่บิห้าบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๕,๙๙๕,๒๕๕.๐๐   บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๙ 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๖๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสีร่้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม               ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน   ๑๗๗,๕๖๖.๐๐  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๑๗๗,๕๖๖.๐๐  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ               ๒,๔๗๑,๘๓๔.๐๐  บาท (สองล้านสี่แสนเจด็หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มี.ค.      ๗๕๓,๐๘๖.๒๗ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน มี.ค.                      ๖๕,๓๙๒.๒๘ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม     ๔๐,๓๒๕.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มี.ค.         ๔๐,๙๖๐.๘๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มี.ค. ๑๓๐,๒๐๕.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๖๘๗,๖๓๗.๗๕ บาท 
   

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ มีดังนี ้
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๐ 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร ณ 
ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร  

เพ่ือทราบถึงการ
ด าเนินงานโครงการ
การจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้าน
อาหาร 

ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานโครงการการ
จัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านอาหาร 
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๖ – ๘ มี.ค.
๒๕๕๗ 

๒. เข้าร่วมประชุมผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมส านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ 

ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศ และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๗– ๑๙ มี.ค. 
๒๕๕๗ 

๓. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือร่วม
รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       
การศึกษา     
กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 

เพ่ือทราบถึงนโยบาย
ของผู้บริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้ทราบถึงกระบวนการ
ท างานที่เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๙ มี.ค. 
๒๕๕๗ 

๔. เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
ทบทวนข้อเสนอขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพ่ือ
พิจารณาร่างประกาศเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ฉบับใหม่ก่อนน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
ณ ส านักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือร่วมร่างประกาศ
เกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชนฉบับใหม่ก่อน
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน  

ไดร้่างประกาศเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชนฉบับใหม่ก่อน
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ส านัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๓๐ มี.ค. – 
 ๑ เม.ย.
๒๕๕๗ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ของหน่วย
จัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๒ เรื่อง 
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นอาชีพและคุณภาพชีวิตของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 

ข้อเท็จจริง  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยจัด  เมื่อวันที่ ๒๑ 

มีนาคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบการปรับแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

  ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ขอน าเสนอแผนจัดการหลักสูตร
พัฒนาทักษะฯและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ ของ
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ (เอกสารแนบ)   

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

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และขอให้เสนอแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฯ ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง พิจารณาแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๒ 

ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือเป็นแผนในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)  
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ  จึงได้จัดท าเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการของกลุ่มงานต่างๆ ว่าสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร  ตลอดจนปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน/โครงการ  เพ่ือวิทยาลัยชุมชน
จะได้สรุปและน าเสนอผู้เกี่ยวข้องในการหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้โครงการต่างๆสามารถด าเนินการ
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (เอกสารแนบ) 

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

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 
 

วาระท่ี ๕.๓  เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษา                       
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

ตามที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการหนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือท าหนาที่นิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหนวยจัดการศึกษา และรายงานผลการด าเนินงาน  และการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการของแตละหนวยจัดการศึกษา 

ขอเท็จจริง  
ในการนี้ ทั้ง ๓ หนวยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดด าเนินการประชุมและเสนอ

รายชื่อผูด ารงต าแหนงประธาน และรองประธานคณะอนุกรรมการแต่ละหนวยจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๓ 

หนวยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  
๑. นายสมบุญ จารุวรรรณ   ประกรรมการ 
๒. นายโชคชัย รัตนอุดม   รองประธาน  
๓. นายสมมาศ ประทุมวัลย  กรรมการ  
๔. นายสมกิจ อาแว   กรรมการ 
๕. นายพิชิต ธัชโอภาส   กรรมการ 
๖. นายอัสมีรี แวเด็ง    กรรมการ 
๗. นายสุวรรณ บุญรัตน   กรรมการ  
๘. นางสาธิยา บือซา    กรรมการ 
๙. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ   กรรมการและเลขานุการ 
   

หนวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  
๑. นายสมรรถ วาหลง   ประกรรมการ  
๒. นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช  รองประธาน  
๓. นายธีระ ชัยวงศศรี    กรรมการ 
๔. นายอิสมะแอ ยูนุห   กรรมการ  
๕. นายมะรอสตี เจะแว   กรรมการ  
๖. นายนิกรม ธนสมบัติมงคล   กรรมการ 
๗. นายวิชิต นลิโชติ    กรรมการ 
๘. นายธานี รังสิมันตวงศ    กรรมการ 
๙. นางสาววรรณา กลางประพันธ  กรรมการและเลขานุการ  
 

หนวยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  
๑. นายวิเชษฐ ไทยทองนุม   ประกรรมการ 
๒. นายนรินทร อูเซ็ง    รองประธาน 
๓. นายอับดุลเลาะ หะยียามา   กรรมการ 
๔. นายสมเกียรติ เสาวคนธ  กรรมการ 
๕. นายกิจจา รามรินทร   กรรมการ  
๖. นางวรรรัตธิญา บินมะ   กรรมการ  
๗. นายรังสรรค เล็งฮะ   กรรมการ  
๘. นายชาคริต โตะนากายอ  กรรมการ  
๙. นายจ าเปน ปยะรัตน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๔ 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๒) แต่งตั้งคณะท างาน  หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้ท าประกาศแต่งตั้ง 

 
 
วาระท่ี ๕.๔  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๑๑๕/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒  เมษายน  
๒๕๕๕  ได้แต่งตั้งนายสมพร  ด าหนูอินทร์  เป็นรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต าแหน่งเลขที่ บ.๓๘  
เงินค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ และเงินประจ าต าแหน่ง ๑๑,๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕  และ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๒๙๖/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๐  
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ให้นายสมพร  ด าหนูอินทร์  ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการได้รับการ
เลื่อนค่าตอบแทนเป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖  นั้น 

ข้อเท็จจริง 
บัดนี้ นายสมพร  ด าหนูอินทร์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ปฏิบัติราชการ

ครบ ๑๒ เดือน คือตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗ ซึ่งจะต้องด าเนินการ
พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ไม่เป็นข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ของกรมบัญชีกลาง ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๗๓๒๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ไม่น้อยกว่า ๓ คน  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในรอบปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน ประธานกรรมการ 
๒. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการ 
๓. นายไสว     ชินพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๕ 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๒) แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
วาระท่ี ๕.๕  เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี 
. 

ข้อเท็จ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดให้มีการมอบโล่แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในด้านต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

 

๑. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านวิชาการ  
 นายสมบุญ จารุวรรณ ข้าราชการบ านาญ 
 

๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านสังคม 
 นายอัสมีรี แวเด็ง  นายกอบต.กะลุวอเหนือ 
 

๓. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านศิษย์เก่า 
 นางสาววิลาวัลย์   พูนไพโรจน์ ท าธุรกิจส่วนตัว 
 
 

๔. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการใช้ทรัพยากร 
 นายมะรอสต ี เจ๊ะแว  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 

๕. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา 
 นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ท าธุรกิจส่วนตัว 
 นายบลยา ไหรเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยือราแป 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายด าเนินให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕๗       ๑๖ 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้มีการมอบโล่แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสในด้านสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ นางพรรณรมน พชรพงศ์พลิน เนื่องจากบริจาคเงินให้กองทุนพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้เสนอให้กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตั้งเกณฑ์การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่
บริจาคเงินหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่มีมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยค านวณจากยอดบริจาคสะสม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เนื่องในวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นี้ คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
น าโดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ จะเดินทางมายังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือประชุมหาแนวทางการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยทั้งนี้ขอมอบหมายให้ นายธีระ อัครมาส รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ต้อนรับคณะฯ แทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ติดธุระในต่างประเทศ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


