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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  6/๒๕๖1 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายอิบรอฮิม แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาววีรนุช บือราเฮง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ทุกๆคนในชาติย่อมมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตน

ให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระท าด้วยความรักชาติและมีความสามัคคี กลมเกลียวกันแล้ว   
ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนสืบไป...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9     
ในพิธีพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
3 ธันวาคม 2504 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน 2561 
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 6  
ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส 
 ส านักวิชาการจัดประเวทีประชาคมในการจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวบ้านทอน  ณ 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทอนนาอีม หมู่ 12 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมเวทีประชาคมท้ังสิ้นจ านวน 50 คน 

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 ส านักวิชาการจัดโครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา         

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการตาม
หลัก PDCA ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 100 
คน 
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ณ บ้านกูยิ ม.5 ต.ตะปอ
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เยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน  
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561  
 ส านักวิชาการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปรับพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม

อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรธุรกิจแคคตัส

ออนไลน์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 ณ ส านักงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอ   
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561   
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัด

นราธิวาส ในกิจกรรม สัปดาห์มลายู ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าร่วมงานจ านวน 300 คน 
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561   
 ส านักอ านวยการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากร(ตัวแทนกลุ่มงาน)ก าหนด

เป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานที่คาดหวังตามพันธะกิจกลักวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564(ฉบับปรับปรุง) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
 ส านักอ านวยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ     

ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 150 คน 
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดพิธีมอบประกาศนีย์ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรขับรถและควบคุม

เครื่องจักรกลหนัก(ขุดหนัก) ใน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561   
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดประชุมหัวหน้าห้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม      

ละศีลอด  ณ ห้องประชุมทุเรียนนก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

กิจกรรมจิตอาสา 
 กิจกรรมจิตอาสาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ณ บ้านปูลาโต๊ะบีซู    

อ าเภอศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือน้อง  ของนักศึกษาสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา    

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561  
 ส านักวิชาการ ได้น าคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้นที่บ้านทอน เพ่ือไปชมการท าเรือ

กอและจ าลอง 
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วันที่ 3 มิถุนายน 2561  
 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561  
 ส านักวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

แบบ Active learning “ ครั้งที่ 2  วิทยาลัยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  
 ส านักวิชาการ จัดประชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561  
 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9 /2561 ณ ห้อง

ประชุมจันทน์ผา 
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมละศีลอด ณ บ้านตะลาฆาสะโต จังหวัด

นราธิวาส 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์รอง

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2561 พันธ์กุ้งก้ามกราม จ านวน 500,000 ตัว ณ บริเวณประตู
ระบายน้ า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ ณ สวนวาเลนไทนพันธ์ไม้ อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมบุคลากร น า นายวีระชัย    

กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รศ. ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการ
สภ า ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  แ ล ะน า ยน า ชั ย  กฤ ษ ณ า ส กุ ล  เ ยี่ ย มช ม ด่ า น สุ ไ ห ง โ ก ล ก
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วันที่ 25 มิถุนายน 2561   
 นายสาคร ปานจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา  ผลิตสื่อ จากใจพ่ีถึงน้องของนักศึกษาสาขา
ปฐมวัย(ห้องเรียนระแงะ) ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.ระแงะจ.นราธิวาส 

 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถ”เยาวชนคนชายแดนใต้” ณ ห้องประชุมทุเรียนนก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ” ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 นายสาคร ปานจีน หัวหน้ากิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้า

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้าน   
บาตู มิตรภาพที่ 66 อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

 นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
เทศบาล 1 และบริเวณหาดนราทัศน์ 

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาร่วมพัฒนาและเก็บขยะบริเวณ

ชายหาดบ้านทอน  
 ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชู

เกียรติ เกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนจัดหาโลหิต และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต "เนื่องในวันผู้บริจาค
โลหิตโลก World Blood Donor Day ปี 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่ง
มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมรับเข็มที่ระลึกผู้บริจาค
โลหิตด้วย 
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
กิจกรรมจิตอาสา 

 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมะนังกาหยี ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์  ณ โรงเรียน
มะนังกาหยี จังหวัดนราธิวาส 
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 กิจกรรมจิตอาสาสาขาพัฒนาชุมชน  ณ  มัสยิดก าปงบารู ต าบลลูโบ๊ะบือซา อ าเภอ ยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
ณ  โรงเรียนบ้านปูตะ  ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจิตอาสานักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา ณ ตาดีกาตามันฟัรฎูอีน อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มิถุนายน  
๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖1  สรุปดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    16,742,560.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2         262,800.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3           7,850.00         บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4        325,480.00        บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5     1,174,300.00        บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6     6,597,130.00         บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7     5,042,640.00         บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 8     1,255,100.00         บาท 
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาคนพิการ          5,455.00 บาท 
รวม              31,423,315.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม             17,653,399.95  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             3,089,464.65 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           20,742,864.60 บาท 
   เงินคงเหลือ            10,680.450.40 บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ค.        2,963,243.41    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน มิ.ย.    604,041.43  บาท 
รวมรายรับ เดือน มิ.ย           604,041.43  บาท 

รายจ่าย 
ยอดรายจ่าย เดือน มิ.ย.             189,440.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน มิ.ย             189,440.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       3,377,844.84  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการขอมีบัตรประจ าตัวของสภาวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวให้กับสภาวิทยาลัย
ชุมชนทุกท่าน นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
     ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนแจ้งให้กับสภาวิทยาลัยชุมชนที่
ประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวกรอกค าขอพร้อมแนบเอกสารประกอบ และส่งให้กับส านักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือด าเนินการต่อไป  
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี 2561 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าโครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน        
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ 
สถาบันการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังส าเร็จการศึกษา ระหว่าง
ผู้ส าเร็จการศึกษาและคณาจารย์ อีกท้ังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลภาวะการมี
งานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมาเป็นประธาน ก าหนดการดังนี้ 

1. กิจกรรมซ้อมรับอนุปริญญา ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากร ในวันที่            
22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. กิจกรรมประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมอิมพี
เรียล นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

 
วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในวันที่  8 พฤษภาคม 2561         
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ  นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ เพ่ือสื่อสารให้วิทยาลัย

ชุมชน ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 316/2561     
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน ...คนชายแดนใต้”ของศูนย ์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

  ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เ พ่ือการศึกษานราธิวาส จะจัดโครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถ “เยาวชน ...คนชายแดนใต้”โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
เป็นประธาน            ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา และร้านค้าอาหารของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.8 เรื่องการจัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามท่ี ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับรู้การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของแต่ละอ าเภอ นั้น  

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยอ าเภอแรกที่จัด 

คือ อ าเภอบาเจาะ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระจูดนารา ,ไข่เค็ม
ฮาลาล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ด,น้ าดื่มสมุนไพร,ขนมทองพับ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.9 เรื่องรายงานความคืบหน้าการสรรหาสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการรับสมัครสมาชิกสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับสมัครสมาชิกสภาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 
8 มิถุนายน ๒๕๖๑ และด าเนินการประชุมสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต าแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องประชุมหอการค้าสุไหงโก -ลก จังหวัด
นราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน 

1 นางวิภาวัลย์  พูนไพโรจน์ กรรมการเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

2 นายธานี  รังสิมันตุ์วงศ์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนราธิวาส หอการค้าจังหวัดนราธิวาส 

3 นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส 

 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.10 เรื่องสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการร าลึกบุญคุณครู 
 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะจัดโครงการร าลึกบุญคุณครู ปี 2561  นั้น 

 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี 
ประพฤติปฏิบัติตนดี แต่ขาดทุนทรัพย์การศึกษา  โดยขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  บุคลากรและผู้สอนพิเศษของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยจะจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม  2561 
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วาระท่ี ๑.๒.11 เรื่องแจ้งประกาศใช้ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและประกาศสถาบันวิทยาลัย 
ชุมชน 

สรุปเรื่อง 
     ตามท่ีได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 และมีการประกาสใช้ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

     ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระท่ี ๑.๒.12 เรื่องพิจารณาผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 – 
มิถุนายน 2561) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้
จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม
2560 – มิถุนายน 2561) งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ว่าบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  เพ่ือวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้รับทราบและหามาตรการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4  ต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดี
ที ่24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

5/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะเวลาตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไปและ
หลักสูตรการอบรม 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จะด าเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ

อาชีพ ระยะเวลา ตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จ านวน๒หลักสูตร และหลักสูตรการอบรม จ านวน             
๑ หลักสูตร ประกอบด้วย 

(๑) หลักสูตรการเพ้นท์สีบนลายผ้าบาเต๊ะ 
(๒) หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ 
(๓) หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรการอบรม ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดประชุมคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ และหลักสูตรการอบรม  เรียบร้อยแล้ว 
 

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

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะเวลาตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไปและ

หลักสูตรการอบรม 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะเวลาตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไปและ

หลักสูตรการอบรม 

วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 
(ปรับปรุง พ.ศ.2561)และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  พ.ศ.
2560-2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมภารกิจของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 ภารกิจ  ได้แก่ การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการ
วิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน พบว่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 81 และพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์มีความคลุมเครือ  ส่งผลให้การ
จัดท าแผนงานโครงการ ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถตอบสนองเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตลอดจนบุคลากร
ที่ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ มีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจบริหารแผนงานโครงการที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดท า “โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการ

ด าเนินงานเพ่ือสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ และเป็นแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2560-2564(ปรับปรุง พ.ศ.2561) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือประกอบการพิจาณา  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา (2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข็มแข็ง 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2561)และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2561) โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ เพ่ิมกลยุทธ์ของ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
ข้อ 1.3 การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายองค์กรภายในหรือระหว่างประเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและมีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีข้อเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.
2560-2561(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี 2560–2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

วาระท่ี ๔.3     เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สอน 

พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  วาระที่ 
4.1 เรื่องพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สอนพิเศษหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียน
ผู้สอนพิเศษต่อไป  
 

  ข้อเท็จจริง  ส านักอ านวยการ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอ
เสนอรายชื่อผู้สมัครผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สอนพิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 
12  คน เพื่อขออนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอนพิเศษ ดังนี้ 

ผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน  10  คน 

  (1)  ผศ.สุรเสน  ศรีริกานนท ์  (2)  นายทวีศักดิ์  ต่างสี 

  (3)  นายประจักษ์  เทพคุณ  (4)  นายวาฟาอ์  หาญณรงค์ 

  (5)  ว่าที่ร.ต.ณฤทธิ์  ไทยบุรี  (6)  นางสาวทัศนีย์  รัดไว้ 

  (7)  นายบัญชา  รัตนีทู   (8)  นางสาวสุพรรณบัฐ  ทวีธรรม 

  (9)  นายอนุชาติ  บุรีรัตน์   (10)  นางสาวสุนีย์  ตรีมณ ี

ผู้สอนพิเศษหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จ านวน  2  คน 

  (1)  นางบุษยา  จันทร์ประไพ  (2)  นายชลณทีย์  ทองค า 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
กฎ/ระเบียบ/บังคับ 

  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคล  
ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
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ข้อเสนอ   
  เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สอนผู้พิเศษหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สอนผู้พิเศษหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 
 

วาระท่ี ๔.4     เรื่องพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการใช้เงินรายได้    

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 9 เดือน(เดือนตุลาคม 2560– มิถุนายน 2561) เป็นเงิน 
330,304 บาท (สามแสนสามหมื่นสามร้อยสี่บาทถ้วน)  นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561 ใช้งบประมาณ จ านวน 300,000 บาท จึงมีความจ าเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนรายการใช้เงิน
เงินรายได้ ประเภทงบรายจ่ายประจ า จ านวน 2 รายการ คือ ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 200,000 บาท และ
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เป็นเงิน 100,000 บาท โดยการปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมรายการใช้จ่ายเงินรายได้ในครั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติการใช้เงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561   
 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 ข้อเสนอ 

 เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2561 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 7/2561 ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 
2561 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้อง
ประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน  
สรุปเรื่อง 
  การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดนราธิวาส  มีการเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ซึ่งมีหลายชุมชนด้วยกัน
ในจังหวัดนราธิวาส โดยแต่ละชุมชนยังขาดการส่งเสริมในด้านด้วยกัน เช่น นักเล่าเรื่องราวหรือนักสื่อ
ความหมายชุมชนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั้นๆ,ของที่ระลึกที่สื่อความหมายของชุมชน
หรือสื่อความหมายของจังหวัดนราธิวาสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ,อาหารพื้นเมืองของชุมชน เป็นต้น 

โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ได้จัดท าหลักสูตรขนมพ้ืนเมืองโดยจัดหลักสูตรที่ชุมชนบ้านยะกัง,หลักสูตรนักสื่อความหมายในชุมชนบ้านทอน 
เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
    

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


