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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  6/๒๕๖๐ 
วันพุธ ที่ ๑2 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายปกรณ์     ปรีชาวุฒิเดช 
2. นายธีระ        อัครมาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ 
4. นายยูโซะ      ตาเละ 
5. นายรพี         มามะ 
6. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ 
7. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์ 
8. นายยุทธนา   พรหมณี 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
กรรมการโดยต าแหน่ง 

  
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม 
 

2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง 
3. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง 
4. นายไพศาล    ตอยิบ 

 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา     บือซา 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์ 
3. นายจ าเป็น  ปิยะรัตน์ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี 

เลขานุการสภาฯ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิวาส บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 

    “การเล่นเรือ สอนให้คนคิดเอง ท าเอง เพราะเมื่อเราลงไปเล่นเรือแล้ว เรือไม่วิ่ง จะไม่มีใครมา
คอยสอน เราต้องคิดเอง ท าเอง ว่าลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้เราสู้ไหวไหม ถ้าไหวเราก็สู้ แต่ถ้า
ไม่ไหวแล้วเรายังสู้ เรือก็จะคว่ า ถ้าลมเบาเราจะต้องท าอย่างไรเรือจึงจะวิ่ง แล้วถ้าไม่มีลมเราจะท า
อย่างไร เราควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา ถ้าเราเล่นเรือเป็น ดูทิศทางลมเป็น ถ้าเราเป็นตัวนี้ เด็กไทย
เป็นตัวนี้ แล้วน ามาใช้ในชีวิต น ามาใช้ในกิจการงานได้ ไม่มีทางขาดทุน เพราะเรารู้เทคนิคการใช้
ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเอง ท าเอง” 

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิ เบศรรามาธิบ ดี         
จักรีนฤดินทร สยามิน ทราธิวาส บรมนาถบพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
หลักสูตรน้ าพริกส้มแขกเพ่ือธุรกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.กาลิซา     
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

๒. วันที่ 9 มิถุนายน 2560 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยกลุ่มสตรี 
ทุเรียนก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวา 

๓. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดงาน กิจกรรม 
ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันให้กับกลุ่มแม่บ้าน ต.ลุโบ๊ะบือซา ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ลโูบ๊ะบือซา  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

๔. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมนราธิวาสครั้งที่ 5/2560     
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ห้องจันทน์ผา เวลา 13.30น. 
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๕. ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัด 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการท าดอกไม้จันทน์ เพ่ือน้อมเกล้าถวายสักการะแด่พ่อหลวง    
ณ วัดทรายขาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

๖. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดงาน กิจกรรม 
การเปิดห้องเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ       
จ.นราธิวาส 

๗. วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัย 
ชุมชนนราธิวาส นักศึกษา และชาวบ้านทุเรียนนกเข้าร่วม กิจกรรมการละศีลอด  ณ ห้องประชุม
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๘. วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมการจัด 
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ของหน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหง-โกลก ณ ห้องเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณ
วิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส  

๙. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายทวีบุญ เชาวะเจริญรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันทักษะความสามารถเยาวชนคนชายแดนใต้    
ณ กศน.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

๑๐. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา แนะแนว 
การศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้กับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมวิทยาและโรงรอมาเนีย อ.แว้ง    
จ.นราธิวาส 

๑๑. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเปิดงานจัด 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการท าดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน  เพ่ือน้อมเกล้าถวายสักการะ
แด่พ่อหลวง ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์  อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

๑๒. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นิเทศติดตามการ 
เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ   จ.นราธิวาส  

๑๓. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดโครงการค่าย 
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและชุมชนพร้อมร่วมละศีลอด ณ โรงเรียนบ้านแยะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

๑๔. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายกสภาสถาบันเป็นประธานในพิธีปิดโครงการน าร่อง 
อบรมปฏิบัติการจัดการหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๕. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปิดโครงการอบรม 
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือน้อมเกล้าถวายสักการะแด่พ่อหลวง ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์     
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
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๑๖. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ม.ราชภัฏสงขลา จ.สงขลา 
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ.นราธิวาส 

๑๗. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการสัปดาห์วิชาการ ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ.นราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน     
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร          33,943,80๐.๐๐  บาท  
เบิกจ่ายสะสม          1๘,๓๖0,๖๑๑.๓๓ บาท  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            2,๔๓๙,๒๔๘.๖7   บาท  
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            ๒0,๗๙๙,๘๖0.00 บาท  
เงินคงเหลือ             ๑๓,๑4๓,๙๔0.00  บาท  

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ได้รับจัดสรร ๕,๑๒๔,๒๒๐.๐๐   บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๒,913,538.35 บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๓41,960.0๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓,255 ,498.35 บาท 
เงินคงเหลือ   1,868,721.65 บาท 
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๒. แผนงานพื้นฐาน 
ได้รับจัดสรร ๒๕,๒๗๙,๕๘๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๑3,582,484.48 บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๑,858,600.67 บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑5,๔41,085.15 บาท 
เงินคงเหลือ     9,838,494.85 บาท 

 
๓. แผนงานบูรณาการ 

ได้รับจัดสรร   ๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม   1,050,334.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                 80,419.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น   1,130,825.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ        ๒,409,175.๐๐ บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือน มถิุนายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มิ.ย.                        1,514,363.๔๒ บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน มิ.ย.                  380,128.21 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                       ๐.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มิ.ย.                         ๐.๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มิ.ย.                      ๐.๐๐ บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                                1,839,190.63 บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่องปฏิทินงานส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี งานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐   

 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอแจ้งปฏิทินงานส าคัญวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

วันที่ เรื่อง / งาน / กิจกรรม ส านักผู้รับผิดชอบ 
๓-๔ ก.ค. ๖๐ โครงการอบรมพหุวัฒนธรรม หลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบท

สังคมพหุวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
ส านักวิชาการ 

๕-๖ ก.ค. ๖๐ มหกรรมวิชาการ ตลาดนัดอาชีพสินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐาน
ราก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ 

๕ ก.ค. ๖๐ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังคนจังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ณ สวนอาหารริมน้ า จังหวัดนราธิวาส 

ส านักอ านวยการ 

๖ ก.ค. ๖๐ เสวนาเรื่องพหุวัฒนธรรมในแหลมมลายู                            
โดย ศ.ดร.รัตติยา  สาและ  

ส านักวิชาการ 

๗ ก.ค. ๖๐ ร่วมรับองคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยม
และติดตามการด าเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียน
นิคมพัฒนา ๑๐ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ส านักอ านวยการ 

๗ ก.ค. ๖๐ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ 
บริเวณประตูระบายน้ าบางนราตอนบน ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

๗ ก.ค. ๖๐ ร่วมกิจกรรมการส่งมอบครุภัณฑ์ (เครื่องจักรในการผลิตสินค้า 
OTOP)ฯ ณ หอประชุมอ าเภอเมืองนราธิวาส บริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ 
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วันที่ เรื่อง / งาน / กิจกรรม ส านักผู้รับผิดชอบ 
๗ ก.ค. ๖๐ ด าเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพลองกอง กิจกรรมที่ 

๒ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปลูกลองกองให้มีคุณภาพ 
ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ส านักอ านวยการ 

๘ ก.ค. ๖๐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ณ ห้องสโมสรกองพลทหารราบที่ ๑๕ 
ค่ายพระสุริโยทัย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ส านักอ านวยการ 

๑๑ ก.ค. ๖๐ ร่วมโครงการฝึกอบรมการปลูกดอกดาวเรืองส าหรับผู้บริหาร ณ 
ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ จังหวัดนราธิวาส 

ส านักอ านวยการ 

๑๒ ก.ค. ๖๐ ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กองพลทหารราบที่ ๑๕ 

ส านักอ านวยการ 

๑๒ –๑๓ ก.ค. ๖๐ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆของ
ต าบลเกียร์(กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าในชุมชนต าบลเกียร์) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

ส านักส่งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ 

๑๔ ก.ค. ๖๐ ประชุมคณะท างานเครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง นางสาธิยา บือซา, 
นายซ าซูเด็ง  มามุ 

๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๐ พิ ธี ป ระสาทอนุ ป ริ ญญา  ป ระจ าปี ก า รศึ กษา  ๒๕๕๙                 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ส านักวิชาการ 

๑๗-๑๘ ก.ค. ๖๐ โครงการอบรมพหุวัฒนธรรม หลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

ส านักวิชาการ 

๑๘-๑๙ ก.ค. ๖๐ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซ่า 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักอ านวยการ 

๑๙ –๒๐ ก.ค. ๖๐ ประชุมเพ่ือการตรวจประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส านักส่งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ 

20 –๒1 ก.ค. ๖๐ โครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนประจ าปี ๒๕๖๐ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ส านักอ านวยการ 

๒๔ –๒๕ ก.ค. ๖๐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งและอ านวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบ   
พิธีฮัจย์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ส านักอ านวยการ 
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วันที่ เรื่อง / งาน / กิจกรรม ส านักผู้รับผิดชอบ 
๒๕ –๒๗ ก.ค. ๖๐ อบรมการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเดอะ เวอร์ติคอล 
สวีท กรุงเทพมหานคร 

ส านักส่งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ 

 

  

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่องผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 ในส่วนของงบประมาณที่          

                   ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ จังหวัดนราธิวาสได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง 
ประจ าเดือนทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน มิถุนายน      
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 ในส่วน
ของงบประมาณท่ีส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่  26 มิถุนายน 2560 ดัง
รายละเอียดแนบ  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องโครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนประจ าปี ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินในภาพรวม 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2560 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จึงขอแจ้งก าหนดโครงการสัมมนา
สภาวิทยาลัยชุมชนประจ าปี  ๒๕๖๐  ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร  

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 

สรุปเรื่อง 
  ตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  
ประจ าปี 2560  เป็นกลุ่มจังหวัดตามภาค  โดยภาคใต้ให้จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560          
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและเชิญคณะกรรมการสภาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด/สถานที่ กลุ่มเป้าหมายจากวิทยาลัยชุมชน 
สัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ สัปดาห์ที่  3 ของเดือน

กรกฎาคม 2560 
กรุงเทพฯ 

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ 
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วาระท่ี ๑.๒.8 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ       

                   วิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

สรุปเรื่อง 

  ตามเอกสาร จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 9 เดือน ตามกรอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น 
  งานแผนและงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน        
ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 2 เรื่องการพัฒนา    
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและนโยบายรัฐ ควรปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับวุฒิการศึกษา และส่งเสริมควบคู่กันไปกับการ
เรียนหลักสูตรอนุปริญญาบัตร คาดว่าน่าจะได้ผลดียิ่งขึ้น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2560  

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  20 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานแผนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   
     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่๕/๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบวาระท่ี  

๕.๓ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง 
พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ วาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณา
กลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงาน 

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๔. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖. สาขาวิชาการบัญชี 
๗. สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
๘. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบงัคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการ
และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จ านวน ๘ สาขาวิชา 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ จ านวน ๘ สาขาวิชา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี ๕.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่7/2560 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 7/2560 ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 
เวลา 13.30น.นั้น  
  ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเลื่อนนัดหมายการประชุมคณะ
กรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2560 จากวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เนื่องจากวัน
จันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ เป็นวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 
13.30น. 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบเลื่อนนัดหมายการประชุมคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ครั้งที่ 7/2560 เป็นวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง การขอใช้สถานที่ของศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอและขอค า 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ของศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วยศึกษาธิการจังหวัด
นราธิวาสยังไม่มีส านักงานในการปฏิบัติงาน  จึงขอสถานทีว่ิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นการชั่วคราว 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เห็นควรใช้อาคารส านักงานบริหารกลางวิทยาลัย 
ชุมชนนราธิวาส ชั้น 2 จ านวน 4 ห้อง 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

                               
(นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี)                  (นางสาธิยา  บือซา) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 


