
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน 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. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๕. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๖. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๗. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๙. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๑. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๑๒. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๑๓. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๑๔. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๑๕. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
 -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวนิสา  คงชูดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง  
  นายอชิพล พรชพงศ์พลิน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ นายไสว ชินพงษ์       
ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการจัดพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทั้งนี้พิธีฯ ดังกล่าว ด าเนินการส าเร็จลล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื ่อวันพฤหัสบดี      
ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๖ หน้า จึง
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้ง
นี้ (เอกสารแนบหนา้) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมและออกบริการของกลุ่มงานวิทยบริการ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมและออกบริการ ที่น าความรู้
สู่ชุมชนและหน่วยจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  ๑. กิจกรรมบริการห้องสมุดและอาเซียนเคลื่อนที่ : ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หน่วย
จัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก โดยการให้บริการยืมคืนหนังสือ และให้ความรู้ด้านอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มงานวิทยบริการก าหนดออกบริการแก่หน่วยจัดเดือนละครั้ง 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๓ 

  ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเพาะเห็ด : ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หมู่ ๓ บ้านโคกงู 
ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม     
ด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ 
ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล,ชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

   ข้อเท็จจริง   

  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ตามค าสั่งเลขที่ ๐๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดประเด็นความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

๒.  ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๘ คณะกรรมการแผนพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตามค าสั่งเลขท่ี ๐๓๐/๒๕๕๘ ได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มีมติการประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้  
   ๒.๑) คณะกรรมการได้ก าหนดประเด็นความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ไว้  ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปลูกข้าวในนาร้าง   (๒) การจักสานกระจูดลายต่างๆ   

๒.๒) คณะกรรมการได้คัดเลือกคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือเข้าไป 
พบปะผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับการปลูกข้าวในนาร้างและการจักสานกระจูด  ต าบลบางขุนทอง อ า เภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือมารวบรวมองค์ความรู้  พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองได ้ดังนี้   

๒.๒.๑ เรื่อง การปลูกข้าวในนาร้าง ประกอบด้วย  
๑.นายสาคร  ปานจีน  
๒. นางวรนุช เสาร์ศรีน้อย    



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๔ 

๓. นางสาววรทิพย์ ปลื้มสกุลไทย  
๔.นางสาวมารีนี  แวเจะ  

๒.๒.๒ เรื่อง การจักสานกระจูด ประกอบด้วย  
๑.นางสาวสารินี  สุคนธปฏิมา   
๒. นางสาวมารีนี แวเจะ  
๓. นางสาวรานีซะ  หะมิ  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมีการสนับสนุนในการน าหลักวิชาการมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และการประสานความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. การด าเนินโครงการควรมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 

 ๓. ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายของโครงการให้ชาวบ้านทราบชัดเจน 

เช่น พันธุ์ข้าว พ้ืนที่ วิธีการปลูก ระยะเวลา และการก าหนดอัตลักษณ์ให้กับผลผลิต เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 

  

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน พฤษภาคม ๓๐๑,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน พฤษภาคม          -  บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน พฤษภาคม         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๓๐๑,๐๐๐       บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๕ 

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ได้รับจัดสรร        ๓๘,๓๕๒,๖๘๒.๓๒  บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพนัหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสบิสองสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๒๓,๖๘๗,๗๘๒.๒๖  บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านยี่สิบหกสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๑๘๑,๓๓๖.๒๐  บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทยีส่ิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๒๕,๘๖๙,๑๑๘.๔๖  บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๒,๔๘๓,๕๖๓.๘๖  บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร       ๑๑,๗๕๔,๐๖๐.๐๐  บาท (สบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๕,๐๓๘,๑๒๓.๒๕  บาท (หา้ล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยีส่ิบสามบาทยี่สบิห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๔๔๘,๕๘๐.๐๐  บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๕,๔๘๖,๗๐๓.๒๕  บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเจด็ร้อยสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๖,๒๖๗,๓๕๖.๗๕  บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                 ๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๕๒๘,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๑๓๓,๔๒๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๖๖๑,๙๒๐.๐๐  บาท (หกแสนหกหมืน่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สบิบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๔๓๖,๐๘๐.๐๐  บาท (สีแ่สนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถว้น) 

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



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๖ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๒,๘๖๓,๗๑๒.๓๒  บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพนัเจ็ดร้อยสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๑,๐๐๐,๖๙๗.๐๑  บาท (สิบเอ็ดล้านหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหน่ึงสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๓๘๑,๔๓๖.๒๐  บาท (หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๒,๓๘๒,๑๓๓.๒๑  บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหน่ึงร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
เงินคงเหลือ             ๔๘๑,๕๗๙.๑๑  บาท (สี่แสนแปดหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๙,๗๑๕,๘๐๐.๐๐   บาท (เก้าล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๖,๓๖๗,๕๓๒.๐๐   บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นเจด็พันหา้ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๑๔๙,๙๐๐.๐๐   บาท (หนึ่งแสนสีห่มื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๖,๕๑๗,๔๓๒.๐๐   บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจด็พันสีร่้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๓,๑๙๘,๓๖๘.๐๐   บาท (สามลา้นหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพนัสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๙๒๑,๑๑๐.๐๐   บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๗๕๒,๙๓๐.๐๐   บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๖๘,๐๐๐.๐๐   บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๘๒๐,๙๓๐.๐๐   บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ              ๒,๑๐๐,๑๘๐.๐๐   บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยแปดสบิบาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ค.     ๖๕๗,๐๒๖.๙๖ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน พ.ค.                    ๖๗๗,๙๘๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม   ๓๖๗,๙๖๕.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน เม.ย.      ๒๘๕,๓๑๗.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน เม.ย. ๒๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                ๑,๑๖๙,๓๕๔.๙๖ บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๗ 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 
๑. เข้าร่วมโครงการประชมุเชิง

ปฏิบัติการจัดท าหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้สอนในวิทยาลัย ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เพื่อทราบถึงการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้สอนใน
วิทยาลัย 

ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้สอนใน
วิทยาลัยและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๖-๘ 

พ.ค.  

๒๕๕๘ 

๒. เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี ๑/๕๘ 
ณ ห้องประชุมสวชช. ๓ ชั้น ๙ 
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อทราบถึงแบบค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

๑๐-๑๒ 

พ.ค. 

๒๕๕๘ 

๓. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้สอนใน
วิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ครั้งท่ี ๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

เพื่อทราบถึงการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้สอนใน
วิทยาลัยชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้สอนใน
วิทยาลัยชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๒๕–๒๗ 

พ.ค. 

๒๕๕๘ 

๔. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
การประเมินภายในวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ 
จังหวัดสงขลา 

เพื่อเตรียมความพร้อม
การประเมินภายใน
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปี 
๒๕๕๗ 

ได้ทราบถึงเตรียมความพร้อม
การประเมินภายในวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 
๒๕๕๗ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๒๕–๓๐ 

 พ.ค. 

๒๕๕๘ 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทางด้านวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 
  ด้วย การด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๑ วิทยาลัยชุมชนมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือด้านวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการทางด้านวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นไปหลักการ
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึง
เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการทางด้านวิชาการ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ทางด้านวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

คณะกรรมการทางด้านวิชาการ จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  

๑. นางศิรินุช  อังสุพานิช ประธานกรรมการ 

๒. นายไสว   ชินพงษ ์  รองประธานกรรมการ 

๓. ผศ.ประทีป  หมวกสกุล กรรมการ 

๔. นางสาววรรณา กลางประพันธ์ กรรมการ 

๕. นายจ าเป็น  ปิยะรัตน์ กรรมการ 

๖. นายสุรินทร์  พรหมชัย กรรมการ 

๗. นางนิพพา  ประทุมวัลย์ กรรมการ  

๘. นายอรุณ   สารบัญ  กรรมการ 

๙. นายมูฮ ามัด  ภูยุทธานนท์ กรรมการ 

๑๐. นายสมพร   ด าหนูอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 

๑. เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาวิทยาลัยชุมชน 

๒. เสนอแนะเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิกหลักสูตร
ทุกระดับ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๙ 

๔. กลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอต่อสภา
วิทยาลัยชุมชน 

๕. กลั่นกรองการออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอต่อสภาวิทยาลัย
ชุมชน 

๖. กลั่นกรองหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชน 

๗. กลั่นกรองคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ วิทยากรฝึกอบรมและภูมิปัญญา เพ่ือเสนอต่อสภา
วิทยาลัยชุมชน 

๘. กลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบและสภาสถาบัน
อนุมัติผู้ส าเร็จ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน    

  ข้อเสนอ 

  ๑. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการทางด้านวิชาการ ตามรายชื่อดังกล่าว 
จ านวน ๑๑ คน 

  ๒. เพ่ือพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทางด้านวิชาการ   
มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทางด้านวิชาการตามเสนอ 
โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะต้องออกระเบียบว่าด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการทางด้านวิชาการด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๑๐ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้สถานศึกษา 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม     
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ าแนกตามหน่วยจัดการศึกษา ดังนี้ 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองนราธิวาส   จ านวนทั้งสิ้น   ๕๙๗  คน   
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก   จ านวนทั้งสิ้น   ๑๗๕  คน   
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  จ านวนทั้งสิ้น   ๑๕๐  คน 
     รวม  ๙๒๒  คน 

ข้อเท็จจริง   
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่รวมจ านวน

ที่มีอยู่เดิม ท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
จึงเห็นสมควรจัดซื้อเพ่ิมเติม ดังนี้   

๑. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  
รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

เก้าอ้ีแล็คเชอร์โพลีแบบแขนพับได้ ๔๕ ๙๐๐ ๔๐,๕๐๐ 
พัดลมติดในห้องเรียน ๑๕ ๑,๒๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวมจ านวนเงิน ๕๘,๕๐๐ 
  

๒. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก   
รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

เก้าอ้ีแล็คเชอร์โพลีแบบแขนพับได้ ๑๗๕ ๙๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ 
พัดลมติดในห้องเรียน ๑๑ ๑,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐ 

รวมจ านวนเงิน ๑๗๐,๗๐๐  
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก

กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘       ๑๑ 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น  ๒๒๙,๒๐๐ บาท  (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

๑. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  จ านวน     ๕๘,๕๐๐ บาท 
๒. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน   ๑๗๐,๗๐๐ บาท 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมติโดยหลักการ และให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะด้วยตามจ านวนที่สมควร 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

   -ไม่มี- 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
 


