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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  5/๒๕๖1 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ        อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
6. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายทวีบุญ    เชาวะเจริญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นายจ าเป็น           ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
5. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
7. นางแวแอเซาะ อัสมาแอ   ครู คศ.2 
8. นางสาววีรนุช บือราเฮง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
9. นางสุทธิดา สามะ   เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
10. นางสาวนูรฮูดา ดาแม   เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน   

ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
มุ่งหวังผลส าเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอ่ืน...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9     
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จในการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2522 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
สรุปเรื่อง 
  สัมมนาเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง  ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ ความเป็นเลิศ                  
บรรยายโดย ดร.ถนอม อินทรก าเนิด และได้เปิดโอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นส าคัญ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วืยาลัยชุมชนราธิวาส 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาสประจ าเดือน เมษายน 2561 
 

วันที ่5 เมษายน 2561  
ส านักอ านวยการการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนเมษายน  ณ  ห้อง 

ประชุมจันผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 6 เมษายน  2561  
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมวางพานดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

วันที ่9 มีนาคม 2561  

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้ง 4/2561  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
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วันที่ 10 เมษายน 2561 
  ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดโครงการฝึกอบรมไอศกรีมเพ่ือสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
15 คน ณ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่18 เมษายน 2561  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัดโครงการการขับรถและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก(ขุดหนัก)

ปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 คน ณ หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะ 
 

วันที ่19 เมษายน 2561  
ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพ 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมจันผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 

วันที่ 24 เมษายน 2561 
ส านักวิชาการจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์โครงการส่งเสริมท านุ

บ ารุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
100 คน  ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 25 เมษายน 2561 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 27 เมษายน 2561 
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพเวทีประชาคมเพ่ือการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอาหาร

ขนมพ้ืนเมืองนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมทั้งสิ้น 30 คน ณ ตลาดน้ ายะกังขนม 100 ปี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 

 ส านักอ านวยการอบรมการใช้งานระบบการรายงานผลการด าเนินตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้งสิ้น 20 คนเข้าร่มอบรม ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 28 เมษายน 2561 
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพโครงการอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมอบรมการท าปุ๋ย

ใส้เดือนดิน ให้แก่ชาวบ้านทุเรียนนก โดยมีผู้เข้าสนใจร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ณ บ้านทุเรียนนก อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส  

 ส านักวิชาการ จัดสอบสอบวัดความรู้  นักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา  ประจ าปี
การศึกษา  2561 ณ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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กิจกรรมจิตอาสา 
 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมะนังกาหยี ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์           

ณ โรงเรียนมะนังกาหยี จังหวัดนราธิวาส 
 กิจกรรมจิตอาสาสาขาพัฒนาชุมชน  ณ  มัสยิดก าปงบารู ต าบลลูโบ๊ะบือซา อ าเภอ    

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 โครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  ณ  โรงเรียนบ้านปูตะ  ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 โครงการจิตอาสานักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา ณ ตาดีกาตามันฟัรฎูอีน อ าเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน  
๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1  สรุปดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    16,742,560.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2          262,800.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3         17,850.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       325,480.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5     1,174,300.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6     6,597,130.00         บาท  
รวม              25,120,120.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม    12,203,713.98 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,256,494.24 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           14,460,208.22 บาท 
   เงินคงเหลือ    10,659,911,78 บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มี.ค.  2,511,177.41  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน เม.ย.           9,440.00 บาท 
รวมรายรับ เดือน เม.ย.           9,440.00 บาท 

รายจ่าย 
ยอดรายจ่าย เดือน เม.ย.         42,024.00 บาท 
ยอดลูกหนี้เงินยืม เดือน เม.ย.      177,300.00 บาท 
ยอดลูกหนี้ใบส าคัญ เดือน เม.ย.      110,980.00 บาท  
รวมรายจ่าย เดือน เม.ย.       330,304.00 บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ           2,190,313.41  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2561 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  งานเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 14 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  

4/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1 พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัด 
เย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้ขออนุมัติหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดท าแผนตลอดหลักสูตรประจ าภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ มีก าหนดการในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑       
ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมจ านวน ๓๐ คน หลังจากเปิดการเรียน
การสอน ๑๕ วัน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต้องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรายงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้จัดท ารายงาน 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ

ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ 

ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แจ้งให้ทราบว่า
หลังจากจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เรียน
มีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวจากรายได้เดิม ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างแท้จริง 
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา  

นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๙ สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาชุมชน 
(๒) การปกครองท้องถิ่น 
(๓) การศึกษาปฐมวัย 
(๔) การจัดการทั่วไป 
(๕) การบัญชี 
(๖) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(๗) อิสลามศึกษา 
(๘) เทคโนโลยีการเกษตร 
(๙) การท่องเที่ยว 
 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมและจัดท าแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  ระดับอนุปริญญา  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลัสูตรในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอน น่าจะทันสมัย ทันต่อยุคเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
รองรับอาชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น              
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วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป)  จ านวน 
2 หลักสูตร (หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
   ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้ศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในเรื่องการจัดหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมได้
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ที่ได้จากการศึกษาความต้องการของชุมชน จ านวน ๒ หลักสูตร   
ประกอบด้วย  

๑. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
๑.๑ ธุรกิจแคคตัสออนไลน์   

๒. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   

 

ข้อเท็จจริง                     
  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้จัดท าการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน                                                
กลุ่ม OTOP ของจังหวัดนราธิวาส  กลุ่มวิทยากรอิสระ เป็นต้น ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                      
ณ ส านักงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ สุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (45 ชั่วโมงข้ึนไป)   

จ านวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป) จ านวน 
2 หลักสูตร (หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
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วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
สถานศึกษา 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 วงเงิน 1,249,886 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย
แปดสิบหกบาทถ้วน) และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนการใช้เงิน
รายได้ของวิทยาลัยชุมชนในห้วงระยะเวลา 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) เป็นเงิน 
411,444 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)   

ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความจ าเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรายการใช้
เงินเงินรายได้ ประเภทงบลงทุน จ านวน 4 รายการ โดยการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรายการใช้จ่ายเงินรายได้
ในครั้งนี้ งบประมาณท่ีใช้ไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติการใช้เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561   

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง  
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2561 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุม คณะกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน       
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 6/2561 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 
2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วาระท่ี 6.2 เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

 การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามข้อบังคับวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2561 ตามความในมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส              
มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะคัดเลือก สรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติ ที่เป็นเครือข่ายจังหวัด ,บุคคลที่สามารถระดม
ทุนหรือทรัพยากร เกื้อหนุน ส่งเสริมวิทยาลัยได้  

     

วาระท่ี 6.3 เรื่องอุทยานธรณี (Geopark) นราธิวาส ส่งเสริมการท่องท่ียวชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
   อุทยานธรณี (Geopark) ตามที่ยู เนสโกก าหนด คือ"พ้ืนที่หรือขอบเขตที่มีแหล่งที่มี
ความส าคัญทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1แหล่ง ไม่เฉพาะทางด้านธรณีวิทยา แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางโบราณคดี 
นิเวศวิทยา หรือวัฒนธรรม" โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีข้อเสนอแนะว่า ถ้ามีการจัดตั้ง
อุทยานธรณี (Geopark)ในจังหวัดนราธิวาส  น่าจะส่งเสริมภาพลักษ์ของจังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่ง ท าให้มี
การท่องเที่ยวเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีภูมิศาสตร์
ทางธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาที่ส าคัญอยู่ในหลายอ าเภอ รวมถึงแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญอีกมากมาย           
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพอยู่แล้ว และอีก
อย่างก็ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน  
 
วาระท่ี 6.4 เรื่องการส่งเสริมการปลูกต้นรวงผึ้ง 
สรุปเรื่อง 

การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  มีเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมการปลูกต้นรวงผึ้งหรือจัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ส่งเสริมการปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 เพ่ือรองรับเป็นอาชีพและส่งเสริมให้มีรายได้ ให้กับ
คนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ ต้นรวงผึ้งจะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย  
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ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 

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


