
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ 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. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๖. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๗. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นางสาธิยา  บือซา   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

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

         ๕. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๖. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสาคร  ปานจีน   ครู คศ.๒ 
๒. นางยูวาริยะห์  มานิตพันธ์  พนักงานราชการ 
๓. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง 
สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับกรมหม่อนไหม ก าหนดจัดงานมหกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พ้ืนเมืองของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรเตรียมพร้อมในการเข้า
ร่วมงานดังกล่าว 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๕ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดัง กล่าว ในการประชุมครั ้งนี้ 
(เอกสารแนบหน้า ๓-๑๗) 
  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ 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  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

1. การพัฒนาชุมชน สถานที ่ 120 105 

  ห้องเรียน  อ.เมือง 30 75 

  ห้องเรียน อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 30 0 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 6 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 24 

2. การปกครองท้องถิ่น สถานที ่ 210 143 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 93 

  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ 30 3 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 25 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 17 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 5 

3. การศกึษาปฐมวัย สถานที ่ 180 340 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 170 

  ห้องเรียน  รร.ตันหยงมสั อ.ระแงะ 0 31 

  ห้องเรียน อบต.จวบ 0 20 

  ห้องเรียน อบต.ต้นไทร 0 3 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 54 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง 30 18 

  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาด ี 30 0 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 44 

4. การจัดการทั่วไป   60 136 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 136 

5. การบัญช ี   60 57 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 57 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๔ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   120 131 

  ห้องเรียน อ.เมือง 60 76 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  30 41 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 14 

7. อิสลามศกึษา   30 36 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 36 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ   30 15 

  ห้องเรียน อ.เมือง 30 15 

 
รวมทั้งหมด 810 963 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๓๘,๐๙๐,๔๕๕.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านเก้าหมื่นสี่ร้อยหา้สบิห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๒๐,๘๔๖,๗๙๒.๔๒ บาท (ยีส่ิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสบิสองบาทสีส่ิบสองสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๘,๒๗๖,๕๗๙.๗๑ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจด็สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๒๙,๑๒๓,๓๗๒.๑๓ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๘,๙๖๗,๐๘๒.๘๗ บาท (แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร          ๙,๖๓๗,๐๓๕.๐๐  บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจด็พันสามสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๔,๕๔๙,๐๒๒.๐๐  บาท (สี่ล้านหา้แสนสี่หมื่นเกา้ร้อยยีส่ิบสองบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๒๒๑,๕๖๙.๗๑  บาท (สองล้านสองแสนสองหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๕,๒๔๙,๐๘๒.๑๓  บาท (สิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทสิบสามสตางค์)  
เงินคงเหลือ                   ๗,๖๕๗,๓๗๒.๘๗  บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๕ 

๒. แผนวิจัย 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๓,๒๖๙,๔๒๐.๐๐  บาท (สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพนัสี่ร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๘,๔๗๘,๔๙๐.๔๒  บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสีร่้อยเก้าสบิบาทสีส่ิบสองสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๔๖๑,๖๙๓.๗๑  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอด็สตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๙,๙๔๐,๑๘๔.๑๓  บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสบิสี่บาทสิบสามสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๓,๓๒๙,๒๓๕.๘๗  บาท (สามล้านสามแสนสองหม่ืนเก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 
๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร               ๑๕,๑๘๔,๐๐๐.๐๐   บาท (สิบห้าลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม                ๗,๘๑๙,๒๘๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๖,๐๕๕,๐๑๐.๐๐   บาท (หกล้านห้าหมืน่ห้าพันสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๓,๘๗๔.๒๙๐.๐๐   บาท (สิบสามล้านแปดแสนเจด็หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ          ๑,๓๐๙,๗๑๐.๐๐   บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 

   

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาแนวทางการบริหารงบประมาณตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนด 
 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มี.ค..                   ๕๒๑,๕๗๐.๔๐ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน มี.ค.                     ๑๓๐,๕๓๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม    ๒๖๒,๒๕๕.๐๐ บาท 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๖ 

หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มี.ค.                   ๒๗๙,๕๙๘.๙๖ บาท 
                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มี.ค.                ๗๓,๙๓๗.๐๐ บาท 

ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                    ๕๖๐,๘๑๙.๔๔ บาท  
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อเท็จจริง 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นางสาธิยา บือซา ต าแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้ าร่ วมประชุมผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

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

ได้ทราบผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๕ – ๗ มี.ค.
๒๕๕๙ 

๒. เ ข้ า ร่ ว ม เดิ นทา ง ไป ราชกา ร
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ชั่ ว ค ร า ว                
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เ พ่ือศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  (สปป .ลาว )  และ
สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม
เวียดนาม 

ได้ทราบผลการจัดการศึกษา
ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๗ – ๑๑ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

๓. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่ อง  การจัดท ารายละเ อียด
ประกอบค า ขอ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัย
ชุ ม ช น  ณ  โ ร ง แ ร ม นู โ ว ซิ ต้ี 
บางล าพู กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ือจั ดท ารายละเ อียด
ป ร ะ ก อ บ ค า ข อ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ   
พ.ศ.๒๕๖๐ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ ผ ล ก า ร จั ด ท า
รายละเอียดประกอบค าขอ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.
๒๕๖๐ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๒๗ – ๓๐ 
มี.ค. ๒๕๕๙ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธ ที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง โครงการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ที่ประชุมมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาและผู้

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามโครงการจัดบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๗ หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑. การเพาะเห็ดนางฟ้า 
๒. การตัดผมชายเบื้องต้น 
๓. การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
๔. การแกะสลักผักผลไม้เบื้องต้น 
๕. การท าขนมจีบ-ซาลาเปา 
๖. การท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
๗. ช่างปูกระเบื้อง 

(เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 

ข้อเสนอ   
เห็นควรพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้าน

คุณภาพชีวิต จ านวน ๗ หลักสูตร 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้าน
คุณภาพชีวิต จ านวน ๗ หลักสูตร 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๘ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 
  ตาม ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและพนักงานราชการ 

จ านวน ๑๓ คน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนก เพ่ือเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติเสนอชื่อ นายน าชัย กฤษณาสกุล 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน

มอบหมาย 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ านวนหนึ่งรายชื่อ  
มติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายน าชัย กฤษณาสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้า

รับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙       ๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การจัดงานตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม 

สรุปเรื่อง 

นางสาธิยา บือซา ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รายงานถึงผล
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิ วาสในการเ ข้ าร่ วมการจัดกิจกรรมตลาดน้ าคลองผดุ งกรุ ง เกษม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยชุมชนได้เตรียมผลิตภัณฑ์ส าหรับ
จ าหน่าย ดังนี้ กระจูด น้ ามันมะพร้าว ผ้าไหม ข้าวสารซีบูกันตัง และข้าวสารหอมกระดังงา  ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง ก าหนดการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอวันประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติ 
ที่ประชุมมีมติให้ประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                      
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นางสาธิยา  บือซา)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
 


