
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอก นริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. ว่าที่ร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๔. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๕. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๖. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
       ๘. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๙. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๑. นางสาธิยา  บือซา   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสาคร  ปานจีน   ครู คศ.๒ 
๒. นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา  ครู คศ.๓ 
๓. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การตรวจข้อเท็จจริงของผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง       
  ด้วย คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสจะเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะ
ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย นี้ 
   ๑. นายพิเชษฐ   ตรีพนากร ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวีระชัย   กวีธีระวัฒน์ กรรมการ 
   ๓. นายสุชิน   นาคเงิน  กรรมการ 
มติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที ่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า จึงน าเสนอ
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  
(เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

 เรื่องเดิม     
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

แต่งตั้ง นายไสว ชินพงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
และครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสยังไม่แล้วเสร็จ นั้น 
   ข้อเท็จจริง   

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มี
มติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาธิยา บือซา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น
เวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน ตามค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ คณะท างานจัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชนตามค าสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้จัดท าร่าง
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการด าเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึ กษาร่วมกับ
สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือ
เสนอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  

ข้อเท็จจริง 
  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มี
มติเห็นชอบต่อข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการด าเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่
ด าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือ



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๔ 

ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
(เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การร่วมสนับสนุนงานกาชาดและงานประจ าปีจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ จังหวัดนราธิวาสได้ก าหนดจัดงานกาชาดและงานประจ าปี จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี 

๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 
พระชนมพรรษา อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยในการจัดกิจกรรมมีการออกร้านนาวากาชาด เพ่ือ
เปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนได้มีโอกาสรื่นเริงและเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยจังหวัดก าหนดจัดกิจกรรมวันรวมน้ าใจประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโกลก และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือรวมน้ าใจท่านผู้มีอุปการคุณและผู้มีจิตศรัทธาในพ้ืนที่ในการร่วมบริจาคสิ่งของเป็น
รางวัลจัดกิจกรรมนาวากาชาด นั้น 

ข้อเท็จจริง 
           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้บริจาคข้าวกล้องซีบูกันตัง จ านวน ๕,๐๐๐ ถุง ปริมาณถุงละ ๒๕๐ 
กรัม เพ่ือร่วมสนับสนุนเป็นรางวัลจัดกิจกรรมนาวากาชาด  โดยประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเป็น
ตัวแทนผู้ส่งมอบให้จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบและขอเชิญเป็นตัวแทนร่วมบริจาค 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๕ 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การจัดงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้  ก าหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ  วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัด

ภาคใต้  ครั้งที่ ๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพภายในของวิทยาลัยชุมชน  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ   
พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง 
    ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้  

๑) ประชุมบุคลากร ภายใต้ค าสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่  ๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเตรียมการ (เอกสารแนบ)   

๒) ประชุมตัวแทนวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ เพ่ือก าหนดรูปแบบการแข่งขัน  เกณฑ์
การแข่งขัน  และร่างก าหนดการ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมผกากรอง  อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีวิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา  วิทยาลั ยชุมชนปัตตานี  และ
วิทยาลัยชุมชนสตูล  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้(เอกสารแนบ)   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๖ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
 

  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงาน
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

1. การพัฒนาชุมชน สถานที ่ 120 30 

  ห้องเรียน  อ.เมือง 30 24 

  ห้องเรียน อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 30 0 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 1 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 5 
2. การปกครอง
ท้องถิ่น สถานที ่ 210 43 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 28 

  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ 30 2 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 3 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 7 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 3 

3. การศึกษาปฐมวัย สถานที ่ 180 124 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 75 

  ห้องเรียน  รร.ตันหยงมสั อ.ระแงะ 0 11 

  ห้องเรียน อบต.จวบ 0 0 

  ห้องเรียน อบต.ต้นไทร 0 0 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 23 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 5 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 10 

4. การจัดการทั่วไป   60 60 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 60 

5. การบัญช ี   60 22 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 22 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๗ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   120 55 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 35 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 10 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 10 

7. อิสลามศึกษา   30 11 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 11 
8. เทคโนโลยี
สารสนเทศ   30 6 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 6 

 
รวมท้ังหมด 810 351 

 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที่ ๔.๖ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๓๔,๑๔๐,๘๐๕.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดรอ้ยห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๕,๘๘๑,๖๕๒.๒๔ บาท (สบิห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบสองบาทยีส่ิบสี่สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๔,๙๗๖,๑๘๐.๑๘ บาท (สี่ลา้นเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสบิบาทสิบแปดสตางค์สตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๒๐,๘๕๗,๘๓๒.๔๒ บาท (ย่ีสิบล้านแปดแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบสองสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๓,๒๘๒,๙๗๒.๕๘ บาท (สบิสามล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค)์ 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร          ๙,๕๖๙,๘๓๕.๐๐  บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๓,๒๗๖,๑๓๐.๐๐  บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๘ 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๒๗๒,๘๙๒.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสบิสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๔,๕๔๙,๐๒๒.๐๐  บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยีส่ิบสองบาทถ้วน)  
เงินคงเหลือ                   ๕,๐๓๐,๘๑๓.๐๐  บาท (ห้าล้านสามหมื่นแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน) 

๒. แผนวิจัย 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๙,๓๗๖,๙๗๐.๐๐  บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเกา้ร้อยเจด็สิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๖,๙๕๒,๒๐๕.๒๔  บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบสีส่ตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๕๓๗,๓๒๕.๑๘  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหา้บาทสิบแปดสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๘,๔๘๙,๕๓๐.๔๒  บาท (แปดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหา้ร้อยสามสิบบาทสี่สิบสองสตางค)์ 
เงินคงเหลือ             ๘๘๗,๔๓๙.๕๘  บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจด็พันสีร่้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค)์ 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร              ๑๕,๑๘๔,๐๐๐.๐๐   บาท (สิบห้าลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม               ๕,๖๕๓,๓๑๗.๐๐   บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเจด็บาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน        ๒,๑๖๕,๙๖๓.๐๐   บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหา้พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๗,๘๑๙,๒๘๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ         ๗,๓๖๔,๗๒๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจด็รอ้ยยี่สิบบาทถ้วน) 

   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และ นางสาธิยา บือซา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ได้รายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน (เพ่ิมเติม) ให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑. จัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าสาธารณูปโภค 
   ๒. การใช่จ่ายเงินรายได้ที่เป็นรายจ่ายประจ า หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยชุมชน
สามารถขออนุมัติการใช้จ่ายต่อสภาวิทยาลัยชุมชนได้ โดยจะต้องไม่เกินจากวงเงินรวมที่สภาสถาบันให้ความ
เห็นชอบ 
   ๓. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องขออนุมัติต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๙ 

วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.                   ๑๔๙,๓๘๖.๔๐ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ก.พ.                     ๕๖๖,๔๑๕.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม    ๔๓๔,๗๗๔.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ.                   ๓๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ.              ๒๙๕,๒๕๕.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                    ๕๒๑,๕๗๐.๔๐ บาท  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปรายงานการเดินทางไป
ราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อเท็จจริง 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสงขลา 

เพ่ือทราบถึงนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้ทราบถึงนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๘ ก.พ. ๕๙ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๐ 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๒. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือจัดท าร่างโครงสร้าง
แบ่ งส่ วนราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบผลการจัดท า
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ่ ง ส่ ว น
ร าช กา ร ขอ งสถ าบั น
วิทยาลัยชุมชนและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๑ – ๑๓  
ก.พ. ๕๙ 

๓. เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
ณ จังหวัดสงขลา 

เ พ่ื อ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 

ไ ด้ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุ ม ชนสงขล า และ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๒๙ ก.พ. ๕๙ 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา  นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๘ สาขาวิชา  ประกอบด้วย   
(๑)  การพัฒนาชุมชน     
(๒)  การปกครองท้องถิ่น   
(๓)  การศึกษาปฐมวัย     
(๔)  การจัดการทั่วไป   
(๕)  การบัญชี      
(๖)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(๗)  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘)  อิสลามศึกษา 

 ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมและจัดท าแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารแนบ) 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๒ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสภาเพื่อเป็นที่ปรึกษากิจกรรมมหกรรมวิชาการ  
วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๔ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้  ก าหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ  วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัด

ภาคใต้  ครั้งที่ ๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพภายในของวิทยาลัยชุมชน  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  
พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง

เห็นควรให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือ
เป็นที่ปรึกษาฝ่ายละ ๑ ท่าน โดยสอดคล้องตามค าสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๔ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน   
๒. คณะกรรมการจัดงานฝ่ายประสานงาน   
๓. คณะกรรมการจัดงานฝ่ายผังงานและควบคุมพ้ืนที่ของประเภทกิจกรรม   
๔. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการ และงานพิธีการอ่ืนๆบนเวที 
๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
๗. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
๘. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
๙. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะความสามารถและการแสดงออก  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม  และแสดงบนเวที  
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร   

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือเป็นที่ปรึกษางาน

มหกรรมวิชาการ  
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๓ 

มติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือเป็นที่ปรึกษา

งานมหกรรมวิชาการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน   

ผู้รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. คณะกรรมการจัดงานฝ่ายประสานงาน   

ผู้รับผิดชอบ  :  ว่าที่ร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ 
๓. คณะกรรมการจัดงานฝ่ายผังงานและควบคุมพ้ืนที่ของประเภทกิจกรรม   

ผู้รับผิดชอบ  :  นางศิรินุช   อังสุพานิช 
๔. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 

ผู้รับผิดชอบ  :  นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการ และงานพิธีการอ่ืนๆบนเวที 

ผู้รับผิดชอบ  :  นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  
๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ผู้รับผิดชอบ  :  นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์ 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   

ผู้รับผิดชอบ  :  นางศิรินุช   อังสุพานิช 
๘. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผู้รับผิดชอบ  :  นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะความสามารถและการแสดงออก  

ผู้รับผิดชอบ  :  นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย์ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม  และแสดงบนเวที  

ผู้รับผิดชอบ  :  นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย์ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ  :  นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง     
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร   

ผู้รับผิดชอบ  :  ร้อยต ารวจเอก นริศ  สายแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๔ 

วาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนา

บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ทั้งข้าราชการ  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ ให้มีแผนและแนวทางที่
ชัดเจน     

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานบุคลากรจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙  
มติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แต่ให้
ปรับรายละเอียดของแผนฯ เพ่ิมเติม โดยจะต้องระบุกิจกรรม เป้าประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
ให้ชัดเจน และให้น ารายงานต่อท่ีประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป 

 

 

วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

วาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน และที่ประชุมได้มีมติให้น า
กลับไปปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง และให้ปรับชื่อจาก “หลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้อง
ธุรกิจชุมชน” เป็น “หลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้อง” นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเรียบร้อยแล้ว โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแนวปฏิบัติใน
การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน (เอกสารแนบ) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๕ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องธุรกิจชุมชน 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรผู้ประกอบการข้าวกล้องชุมชน 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การจัดงานตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม 

สรุปเรื่อง 
  นางสาธิยา บือซา ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้รายงานถึง
ความคืบหน้าของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งในงานดังกล่าวได้ก าหนดออกเป็น ๒ ส่วน และ
วิทยาลัยชุมชนได้เตรียมผลิตภัณฑ์ส าหรับจ าหน่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ตลาดน้ าคหกรรม 
    - กระจูด 
    - น้ ามันมะพร้าว 
    - ผ้าไหม 
   ตลาดน้ าเกษตร 
    - ข้าวสารซีบูกนัตัง 
    - ข้าวสารหอมกระดังงา 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

                      
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นางสาธิยา  บือซา)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
 


