
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐น. 

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

 
ผู้เข้าประชุม       

๑. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๒. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

     ๓. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
      ๔. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๕. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๖. นายไสว  ชินพงษ์   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๕. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๖. นายสุรชิต  ธารประสพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมร  แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวญาดา ชินพงษ์   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์การศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นายไสว ชินพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Share Vision รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ๓ Tracks ในระหว่างที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม นั้น 

๑) การก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน ๓ Tracks 
๒) กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ และการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนใน

การบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
ทั้งนีร้ายละเอียด 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  นายกิตติ หวังธรรมมั่ง เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรติว GAD PAD 
  นายธีระ อัครมาส เสนอให้บุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรกระเบื้องพิมพ์ลาย เพ่ือน ามาเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพประเภทนี้ยังมีจ านวนน้อยในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ ที ่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๗ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้ 
(เอกสารแนบหน้า ๓-๑๙) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ       

การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนสตูลได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จังหวัด
สตูล   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองและการท างานให้ดียิ่งขึ้น   เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ และขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และเพ่ือก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล และมีตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เซปักตระกร้อ  ๒) 
ฟุตบอล  ๓) แข่งขันกินวิบาก โดยได้รับรางวัล จ านวน ๑ รายการ  คือ  การแข่งขันกินวิบาก  ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตาม พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการบริหารจัดการและจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นั้น 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๔ 

  ข้อเท็จจริง/การด าเนินการ 

  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ 

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และแนะน าให้มีการสนับสนุนและร่วมมือกันเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมทางด้านอาชีพด้วย 
   
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                         

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

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 มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน มิถุนายน  ๑๙๖,๕๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน มิถุนายน      ๑๙,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน มิถุนายน         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๑๕,๕๐๐       บาท 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๕ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๓๓,๙๐๘,๑๕๐.๒๕  บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยีส่ิบห้าสตางค)์ 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๘,๑๙๒,๖๓๗.๕๘  บาท (สิบแปดล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๔,๒๙๐,๗๓๘.๒๐  บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเจด็ร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๒๒,๔๘๓,๓๗๕.๗๘  บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๑,๔๒๔,๗๗๔.๔๗  บาท (สิบเอ็ดล้านสีแ่สนสองหม่ืนสีพ่ันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
 

๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๙,๑๐๓,๔๒๐.๐๐  บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๕,๓๓๔,๗๘๒.๕๓  บาท (หา้ล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดรอ้ยแปดสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๘๔๙,๔๕๒.๐๐  บาท (แปดแสนสี่หมืน่เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๖,๓๒๘,๔๑๒.๕๓  บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๒,๗๗๕,๐๐๗.๔๗  บาท (สองล้านเจด็แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดบาทสี่สิบเจด็สตางค์) 
 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร         ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๕๘,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๑๖๖,๑๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๒๒๔,๖๐๐.๐๐  บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๘๒๕,๔๐๐.๐๐  บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสีร่้อยบาทถ้วน)  
 

๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร   ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหา้พันบาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหา้พันบาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหา้พันบาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๖ 

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

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๓,๖๗๓,๕๓๐.๒๕  บาท (สิบสามล้านหกแสนเจด็หมื่นสามพนัห้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๐,๒๑๐,๘๙๔.๐๕  บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๑๘๘,๔๓๘.๒๐  บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสีร่้อยสามสบิแปดบาทยี่สิบสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๒,๓๙๙,๓๓๒.๒๕  บาท (สิบสองล้านสามแสนเกา้หมื่นเกา้พันสามร้อยสามสิบสองบาทย่ีสิบหา้สตางค์) 

เงินคงเหลือ          ๑,๒๗๔,๑๙๘.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๓๓๒,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๒,๑๗๐,๘๗๖.๐๐   บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดรอ้ยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๘๕๒,๐๒๕.๐๐   บาท (แปดแสนหา้หมื่นสองพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๓,๐๒๒,๙๐๑.๐๐   บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเอด็บาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๔,๓๐๙,๐๙๙.๐๐   บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๖๗๔,๒๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๓๕๗,๕๘๕.๐๐  บาท (สามแสนห้าหมื่นเจด็พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๗๕,๕๔๕.๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันห้าร้อยสีส่ิบห้าบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๔๓๓,๑๓๐.๐๐  บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ              ๒,๒๔๑,๐๗๐.๐๐  บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจด็สิบบาทถ้วน) 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๗ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มิ.ย.     ๖๒๗,๖๕๑.๑๗ บาท  
บวก  ๑.  ยอดรายรับเดือน มิ.ย.                   ๒๘๕,๙๓๗.๗๙ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๔๓๙,๖๑๐.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มิ.ย.      ๕๗๖,๒๗๙.๘๖ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มิ.ย.    ๙๒,๒๖๔.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๖๘๔,๖๕๕.๑๐ บาท 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ

ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  

 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชน (กีฬาบุคลากร)  
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล 

เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ
ประชุมสัมมนาเรื่อง
การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพการบริหาร
จัดการวิทยาลัย
ชุมชน (กีฬา
บุคลากร) 

ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพการ
บริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชน (กฬีาบุคลากร)  
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๑๘ – ๑๙ 
มิ.ย.๕๗ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๘ 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๒. ประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
ณ โรงแรมหรรษา เจบี  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพ่ือรับทราบ
นโยบายการ
การศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ได้ทราบถึงนโยบาย
การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๒๕ มิ.ย. 
๒๕๕๗ 

 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรกฎหมายมาเลเซียในชีวิตประจ าวัน 
 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามที่ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินโครงการ
จัดการความรู้เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

ข้อเท็จจริง 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้พัฒนา “หลักสูตรกฎหมาย
มาเลเซียในชีวิตประจ าวัน” เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน  
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๙ 

วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง พิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา               
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ  ระหว่างวันที่ ๖-๑๗  

มิถุนายน  ๒๕๕๗ นั้น 

ข้อเท็จจริง   
รายชื่อผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์

พิเศษ  จ านวน ๕๒ คน ดังนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวน    ๒๑   คน 
 อนุปริญญาศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย 

๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   จ านวน     ๔   คน 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน      ๖   คน 
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จ านวน    ๑๐   คน 

 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน      ๘   คน 

 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน      ๓   คน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ค าสั่ง   
อาศัยอ านาจหน้าที่สภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑ (๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้แก้ไขข้อมูลบางส่วนให้ถูกต้องและครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗       ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

  การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุปประวัติผู้เข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกประเภท ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ครั้งที่ ๓ ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 


