รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
........................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
๒. นายธีระ อัครมาส
๓. ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
๔. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
๕. นายยูโซะ ตาเละ
๖. นายรพี มามะ
๘. นายไพศาล ตอยิบ
๙. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
๑๐. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
๑๑. นางกรรณิกา ดารงวงศ์
๑๒. นายยุทธนา พรหมณี

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาธิยา บือซา
๒. นายทวีบุญ เชาวะเจริญ
๓. นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ
๔. นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ
๕. นางสาวสาธิกา คงคุณ

เลขานุการสภาฯ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
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๑

วาระก่อนประชุม

อันเชิญพระราชบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สรุปเรื่อง
“ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม
ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าที่จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให้กระทากัน
ได้เป็นธรรมดา สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมทาให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมือมัวลงไป เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอัน
ไหลบ่าเข้ามาท่วมทั่วไปหมด จาเป็นต้องแก้ไขด้วยการฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น
ในการดาเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทาสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่า ชั่วเสื่อมเราต้องฝืน
ต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะ เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทาสิ่งที่เรา
ทราบว่า เป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทาเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมาก
ขึ้นๆ ก็จะช่วยค้าจุนส่วนรวมไว้มีให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลาดับ”
พระบรมราโชวาทและพระราชดารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุม
ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓
ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”
สรุปเรื่อง
ด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อช่วย
ส่งเสริมการทางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการเปลี่ ยนแปลง
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาชุมชน รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑ การทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิท ยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากพบ
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงานไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาอื่น จึงเห็นควรให้
มีการทบทวนเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากทุกภาคส่วนสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นควรให้
วิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนได้นาเสนอความเห็นในประเด็นเนื้อหาในส่ วนที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่องที่ ๒ การคัดเลือกผู้แทนประธานสภาวิท ยาลัยชุมชนซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวแทนของสภาสถาบัน
ได้แก่นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
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๒

เรื่องที่ ๓ ภารกิจและการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ปรัชญาวิทยาลัยชุมชน “เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและ
ศักยภาพของบุ คคลและชุมชน” ได้ดาเนินการมาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ข้อ ๔ “จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันมีพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัย ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ การดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันต้องให้
ความสาคัญและคานึงถึงเรื่อง
๑. การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๒. การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึ กอบรมด้าน
วิชาการหรือด้านวิชาชีพ
๓. ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา
๔. ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา
องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาขั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา
๕. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
๖. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา
๗. การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ
๙. การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
หลักการของวิทยาลัยชุมชน มีดังนี้
๑. โอกาสทางการศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมโดยเฉพาะ คนทางานต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ คนว่างงาน คนที่ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาอื่นๆ
๒. การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ร่วมตั้งโจทย์การพัฒนาและมีความเป็น
เจ้าของวิทยาลัยชุมชน
๓. ใช้ทรัพยากรชุมชน ระดมทรัพยากร/สรรพกาลังจากทุกภาคส่วนทั้งจากภายในชุมชนและจาก
ภายนอกชุมชน
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
๑. หลักสู ตรอนุ ปริญญา ลักษณะหลักสูตรดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสานักงาน ก.พ. มีค่าใช้จ่ายหน่วยกิตละ ๒๕ บาท มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียนเพื่อให้สาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และผู้สาเร็จการศึกษาสามารถศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพในสาขาที่สาเร็จการศึกษาได้
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๓

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓. หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร
๔. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการจัดการความรู้
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปสู่เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและวิถีแห่ง
การดารงชีวิตของสังคมในชุมชน โดยการค้นหาศักยภาพของพื้นที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เป็นหลัก โดยที่การ
ดาเนินโครงการของแต่ละวิทยาลัยชุมชนอยู่บนพื้นฐานของทุนทางทรัพยากรในพื้นที่
การติดตามผู้ ส าเร็ จ การศึกษาผลการติด ตามผู้ ส าเร็จการศึก ษาหลั กสู ต รอนุปริญญา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
๑. ผู้สาเร็จการศึกษา มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ ๓๑.๓๑ ปี อายุมากที่สุด ๗๒ ปี และอายุน้อยที่สุด ๑๙ ปี
๒. ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พรับ จ้างมากที่สุ ด ร้อ ยละ ๓๑.๘๗ รองลงมาคื อ
ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๓
๓. การมีงานทา/ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลั ยชุมชน
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ร้อยละ ๙๓.๑๐ และมีผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ร้อยละ ๓๔.๗๒
สิ่งที่ต้องดาเนินการของวิทยาลัยชุมชนกับความท้าทายปัจจุบัน เช่น รัฐธรรมนูญใหม่สอดคล้องใน
เรื่องการเข้าสู่อุดมศึกษา การแบ่งส่วนราชการใหม่ โลก Digital และช่องว่าง นโยบายรัฐบาล Thailand ๔.๐
วิทยาลัยชุมชนในบทบาทการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชนบนฐานความเป็นไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่คนไทยติดใช้สมาร์ทโฟน และวิทยาลัยชุมชนต้องสร้างในเรื่องการทา Digital Marketing ให้มากขึ้น
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรือ่ ง สรุปการประชาสัมพันธ์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รายงานการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้ างชุมชนชายแดนใต้
ต้น แบบจั งหวัดนราธิ วาส กิจ กรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพในตาบลลุ โ บะบือซา
ณ ห้องประชุมบือซาร่วมใจ องค์การบริหารส่วนตาบลลุโบะบือซา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๔

๒. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าพบปะปรึกษาหารือพร้อมให้กาลั งใจอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแผนการจัดประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ณ ห้องประชุมทุเรียนนก อาคารสานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๓. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้ องประชุมอนุปริญญา อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
๔. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ ห้องประชุมผกากรอง
๕. วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๖. ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านกวาลอซีรา อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๗. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายยุทธนา พรหมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้า
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตาบลเกตรี อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล
๘. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเข้าร่วมการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๙. ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเดินทาง
ลงพื้นที่อาเภอรือเสาะ เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแฮนด์อินแฮนด์ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ของ
ก าลั ง แรงงานในพื้ น ที่ และจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น การบ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มเครื่ อ งจั ก รเย็ บ ผ้ า ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและได้เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะและให้กาลังใจบุคลากร นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ
ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๑๐. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาสาน
สัมพันธ์และต่อต้านภัยยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ห้องประชุมผกากรอง
๑๑. ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมงาน "สดุดี คีตราชา" สืบสานพระราชปณิธาน ตาม
รอยพระยุคลบาท น้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๑๒. ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมบุคลากร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมแสดง
เจตจานง สุจริตในการบริหารองค์กรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล
ณ ห้องประชุมผกากรอง
๑๓. ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตอาลาอาลัยกองร้อย หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อาเภอเมืองนราธิวาส ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อาเภอเมืองนราธิวาส
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๕

๑๔. ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส
๑๕. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และต่อต้านยา
เสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง

เรื่องเดิม
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น
ข้อเท็จจริง
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
ได้รับจัดสรร
๒๑,๖๔๐,๒๕๐.๐๐
เบิกจ่ายสะสม
๘,๕๗๖,๖๘๒.๒๕
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๒,๓๖๘,๗๑๑.๙๗
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๕,๓๙๔.๒๒
เงินคงเหลือ
๑๐,๖๙๔,๘๕๕.๗๘
แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๔,๖๙๘,๒๒๐.๐๐
๒,๔๒๔,๖๒๐.๐๐
๓๔๙,๕๙๐.๐๐
๒,๗๔๒,๒๔๑.๐๐
๑,๙๕๕,๙๗๙.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒. แผนงานพื้นฐาน
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม

1๔,๖๔๒,๐๓0.00 บาท
๕,๖๘๑,๘๗๖.๒๕ บาท
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๖

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๑,๗๖๐,๑๐๓.๙๗ บาท
๗,๔๔๑,๙๘๐.๒๒ บาท
๖,๒๓๖,๖๔๙.๗๘ บาท

๓. แผนงานบูรณาการ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

2,300,000.00
๓๖๗,๕๑๖.๐๐
๒๓๖,๑๑๘.๐๐
๖๐๓,๖๓๔.๐๐
๑,๙๙๖,๓๖๖.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ จัดทารายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.
๙๗๓,๗๑๓.๔๒ บาท
บวก ๑. ยอดรายรับเดือน ก.พ. ๖๐
๖๒๐,๑๖๕.๐๐ บาท
๒. ยอดลูกหนี้ชาระคืนเงินยืม
๐.๐๐ บาท
หัก ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ. ๖๐
๐.๐๐ บาท
๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ. ๖๐
๒๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ
๑,๓๔๖,๔๗๘.๔๒ บาท
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๗

วาระที่ ๑.๒.4 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ครูสอนศาสนา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อาเภอ ในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอ
นาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) และกรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุพิเศษนั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีบุคลากรจานวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสาธิกา คงคุณ และนางสาว
รจเลข สกนธวุฒิ ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ ๐๕๙๕(๓)/๔๐๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และให้บุคลากรจานวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสาธิกา คงคุณ และนางสาวรจเลข
สกนธวุฒิ ได้แนะนาตัวให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วาระที่ ๑.๒.5 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ครูสอนศาสนา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จัง หวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อาเภอ ในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอ
นาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) และกรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุพิเศษนั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีบุคลากรจานวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสาธิกา คงคุณ และนางสาว
รจเลข สกนธวุฒิ ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ ๐๕๙๕(๓)/๔๐๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และให้บุคลากรจานวน ๒ ท่าน คือ นางสาวสาธิกา คงคุณ และนางสาวรจเลข
สกนธวุฒิ ได้แนะนาตัวให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วาระที่ ๑.๒.6 เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (KM)
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กาหนดให้สถาบันมีการสร้างองค์ความรู้การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง โดยองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียน ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ชุมชน
หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองและในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งรวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินการ คือ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคาสั่งเลขที่ ๒๕.๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประเด็นองค์ความรู้การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มีมติการประชุม ๒ ประเด็นคือ
๒.๑ คณะกรรมการได้มีมติกาหนดประเด็นองค์ความรู้การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ ๑ เรื่อง คือ การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาว่าวทองมลายู
“ว่าวเบอร์อามัส”เสน่ห์ศิลปะมาลายู
๒.๒ คณะกรรมการได้คัดเลือกคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อเข้าไปพบปะกับ
ภูมิปัญญาในชุมชนเกี่ยวกับการทาว่าวเบอร์อามัส ตาบลละหาร อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมารวบรวมองค์
ความรู้ พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ ๑.นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา ๒.นางแวแอเซาะ อัสมะแอ และ ๓.นางสาวสาธิกา คงคุณ

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๙

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพิ่มจานวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
แนวทางในการสอดแทรกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๖ หน้า จึงนาเสนอที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่อง (ร่าง)กรอบนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ด้ ว ย สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหาเป็ น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามประกาศสภาวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ คณะกรรมการวิทยาลั ยชุมชน ได้ เสนอกรอบนโยบายวิทยาลัยชุมชนนราธิว าส พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้การจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ
นโยบายเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบาย
รัฐบาลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๐

๓. มุ่งเน้นการพัฒ นาหลั กสูตรเพื่อพัฒ นาคนและแก้ปัญหาชุมชนตามแนวไทยแลนด์ ๔.๐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอนาคตของการ
เรียนรู้ของชุมชนและสังคม
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑) กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกาหนด
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบกรอบนโยบายวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
วาระที่ ๔.๒

เรื่อง การพิจารณากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
คาสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๕๔ /๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สั่ง
ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้นายยุทธนา พรหมณี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น
ข้อเท็จจริง
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ลงวั นที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนต้อง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกาหนด ข้อ ๑.๒ ให้
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิ ทยาลัยชุมชน
ประกอบด้ว ย ข้อ(๔) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลื อกกันเองจานวน หนึ่งคน เป็นกรรมการ และข้อ (๕)
ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัดซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จานวน หนึ่งคน เป็นกรรมการ
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณากรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนนราธิวาส จานวน ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
จังหวัดหรือนอกจังหวัดซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จานวน ๑ คน เพื่อเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑

มติ
ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อและมีมติเห็นชอบดังนี้
๑. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๒. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรับผิดชอบด้านการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส
วาระที่ ๔.๓

เรื่อง พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๔๒๖ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ
การให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน
๔๒๘ คน ประกอบด้วย
๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จานวน ๕๑ คน
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๑๐๑ คน
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จานวน ๓๕ คน
๔. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวน ๑๗๒ คน
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๕๗ คน
๖. สาขาวิชาการบัญชี
จานวน ๑๒ คน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ
ที่ป ระชุม มี มติเห็ น ชอบการให้ อ นุปริญญาบั ตรแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาหลั ก สู ตรอนุปริ ญญา ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติต่อไป

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒

วาระที่ ๔.๔

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย
เรื่องเดิม
ตามที่ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ศึกษาศักยภาพและความ
ต้องการของชุมชนด้านอาชีพ จึ งจั ดทาหลั กสู ตรประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย และได้จัดวิพากษ์ห ลักสูตร
ประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานนวดไทย
วาระที่ ๔.๕

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องเดิม
ตามที่ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุม ชนนราธิวาส ได้ศึกษาศักยภาพและความ
ต้องการของชุมชนด้านอาชีพ จึงจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตรและได้จัดวิพากษ์หลักสูตร
ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิ ทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตร
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๓

วาระที่ ๔.๖

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระยะสั้น จานวน ๓๑ หลักสูตร
เรื่องเดิม
ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนในเรื่องการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

ดังนี้
๑. วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
๒. วันศุกร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
๓. วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลุโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
๔. ระหว่างวันที่๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนในโครงการกองทุน ประกอบด้วยโรงเรียน
สาเมาะ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส, โรงเรียนมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และโรงเรียนนิคม
พัฒนา๑๐ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จากการศึกษาความต้องการของชุมชน
จานวน ๓๑ หลักสูตร ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๑.๑ เกษตรผสมผสาน
๑.๒ การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม
๑.๓ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
๑.๔ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
๒. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๑ เทคนิคการซ่อมจักรอุตสาหกรรม(เข็มเดี่ยว)
๒.๒ เทคนิคการซ่อมจักรอุตสาหกรรม(พันริม)
๒.๓ การเดินสายไฟในอาคารเบื้องต้น
๒.๔ ช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น
๒.๕ ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
๒.๖ ช่างบริการรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
๓. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓.๒ การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
๓.๓ การตกแต่งรูปภาพโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
๓.๔ คอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิกเบื้องต้น
๓.๕ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๔. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาศิลปกรรมศาสตร์
๔.๑ ผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทอง
๔.๒ การประดิษฐ์ของชาร่วย
๕. หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์
๕.๑ การแปรรูปทุเรียน
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๔

๕.๒ การทาปลาส้ม
๕.๓ การแปรรูปมังคุด
๕.๔ การทาชาชัก
๕.๕ การทาขนมจีบ-ซาลาเปา
๕.๖ การทาน้าเต้าหู้-ปาท่องโก๋
๕.๗ ขนมพื้นบ้าน
๕.๘ การทาขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค้ก)
๕.๙ การทาขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)
๕.๑๐ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
๕.๑๑ การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
๕.๑๒ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
๖.หลักสูตรฝึกอบรมสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
๖.๑ การตัดผมชายเบื้องต้น
๖.๒ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้จัดทาการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ กลุ่ม OTOP ของจังหวัดนราธิวาส กลุ่มวิทยากรอิสระ เป็น
ต้น ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ฝึกอบรม จานวน ๓๑ หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม
วาระที่ ๔.๗

เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องเดิม
ตามที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าสได้ ด าเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก าร
ตาแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาศัยอานาจการดาเนินการจ้างเหมาบริการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้จ้างนางสาวหทัยรัตน์ อุเส
ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕

ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัย ชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ
นางสาวหทัยรัตน์ อุเส อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
วาระที่ ๔.8
สรุปเรื่อง

เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕60

เรื่องเดิม
ตามเกณฑ์ม าตรฐานการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ก าหนดให้ วิ ทยาลั ย ชุม ชนพัฒ นา
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และอาจารย์พิเศษ ให้มีแผนและแนวทางที่ชัดเจน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ งานบุ คลากรจึงได้จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรของวิทยาลั ยชุมชนนราธิว าส ประจาปี
งบประมาณ ๒๕60 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
ข้อเสนอ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ
๒๕60
มติ
ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ
๒๕60

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑
สรุปเรื่อง

เรื่องอื่นๆ

เรื่อง กาหนดปฏิทินประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปี ๒๕๖๐
เรื่องเดิม
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรียบร้อย

แล้วนั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอกาหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปี ๒๕๖๐ กาหนดการจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งมีได้กาหนด
ปฏิทินดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๖๐
๒/๒๕๖๐
๓/๒๕๖๐
๔/๒๕๖๐
๕/๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐
๗/๒๕๖๐
๘/๒๕๖๐
๙/๒๕๖๐
๑๐/๒๕๖๐
๑๑/๒๕๖๐

วัน/เวลา
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(๐๙.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
(๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
(๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)

สถานที่
ห้องประชุมผกากรอง
อาคารวิทยบริการ
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง
ห้องประชุมจันทน์ผา
อาคารสานักบริหารงานกลาง

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ

วันจันทร์หยุดชดเชย
(วันเข้าพรรษา)
วันจันทร์หยุดชดเชย
(วันแม่)

วันจันทร์หยุดชดเชย
(วันรัฐธรรมนูญ)
๑๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๕.๒
สรุปเรื่อง

เรื่อง เสนอความเห็นขอแก้ไข พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่องเดิม
ด้วยสภาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดาเนินการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวัน
จันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงานไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาอื่น จึงเห็นควรให้มีการทบทวนเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากทุก
ภาคส่วนสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นควรให้วิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนได้นาเสนอความเห็นในประเด็น
เนื้อหาในส่วนที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอ
ความเห็นในประเด็นเนื้อหาในส่วนที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากทุกภาค
ส่วน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. มาตรา ๓๗ การดาเนินการของวิทยาลัย (๖) อนุมัติหลักสูตรด้านอบรมวิชาการ/วิชาชีพ ตาม
ความต้องการเมื่ออนุมัติในการใช้หลักสูตรได้ เพื่อให้ความภาคภูมิใจในการอนุมัติจบและรับเกียรติบัตร เห็นควรให้
วิทยาลัยในแต่ละพื้นที่มีอานาจในการอนุมัติจบและมอบประกาศนียบัตรเอง โดยแสดงข้อมูลให้สานักกลางทราบ
เท่านั้น ในพรบ. มาตรา ๓๗ (๗) กาหนดเพียงอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแต่ไม่ให้อานาจให้จบหลักสูตร
๒. มาตรา ๓๗ ควรกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่วิทยาลัย แก้ไขมาตรา ๓๗ (๕) ออกระเบียบและ
ข้อ บั ง คับ ของวิท ยาลั ย ตามที่ ส ภาสถาบั นมอบหมาย แก้ไ ขเป็ น ออกระเบี ย บและข้อ บั งคั บของวิ ทยาลั ย ตามที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของวิทยาลัย

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๘

๓. มาตรา ๔๖ เพิ่มเติมข้อความ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างของพื้นที่เพื่อความคล่องตัว
ในการบริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น อาจมอบอ านาจให้ วิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะแห่ ง มี อ านาจให้ วุ ฒิ อ นุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาในแต่ละวิทยาลัยสั่งได้
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาธิยา บือซา)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม/เลขานุการสภา

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๑๙

