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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

........................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
๒. นายธีระ อัครมาส
๓. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
๔. นายยูโซะ ตาเละ
๕. นายรพี มามะ
๖. นายไพศาล ตอยิบ
๗. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
๘. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
๙. ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
๑๐. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. นางกรรณิกา ดารงวงศ์
๒. นายยุทธนา พรหมมณี

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาธิยา บือซา
๒. นางฟาทูณี มะมีเยาะ
๓. นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ
๔. นายจาเป็น ปิยะรัตน์

เลขานุการสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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วาระก่อนประชุม

อันเชิญพระราชบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สรุปเรื่อง
“ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่าชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติ
ขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกัน
และกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทาลายชาติของตนดังนี้ ข้ าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่
น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้น
ให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็น
คุณธรรมประจาใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบาเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วย
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลาบาก
ยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้”
กระแสพระราชดารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ เรือ่ ง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จานวนไม่
เกินหกคน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน
ด้านละหนึ่งคน นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ (๔) ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/
๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ง นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐
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สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รายงานการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑ วันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดงาน“มา
แกแต ๖๐” โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดย
มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน
๒ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ งานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสานักส่งเสริม
การวิจัยและอาชีพได้จัดกิจกรรมทาขนมพื้นบ้าน "ขนมโค" และการทาท๊อฟฟี่จากมะม่วงแก่เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมห้องสมุดในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๔ วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สานักอานวยการจัด
ประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
๕ วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ สานักวิชาการจัดประชุมคณะบริหารหลักสูตรครั้งที่
๑/๒๕๖๐
๖ วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สานักอานวยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบั ติการปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการดาเนินงานตามแนวทางวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม
๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สานัก
อานวยการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการดาเนินงานตามแนวทางวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ที อาร์ร็อคฮิลล์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๘ วัน พุธ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐ ณโรงแรม ที อาร์ร็อค
ฮิลล์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๙ วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานภาคี
การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และสมาคมการค้ามุสลิมนราธิวาส ร่วมจัดการสัมมนา MTAN TANK ปีที่ ๒
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจรุ่นใหม่โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมงาน
๑๐ วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนเป็นเกียตริร่วมงานพิธีเปิด
งานกาชาดและงานประจ าปี ๒๕๖๐ จังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษาอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๑ วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๒ วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ งานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๑๓ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดกิจกรรม "อบรมเรื่องการสอนคอมพิวเตอร์เบื้อง"แก่
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วันที่ ๒๗ –
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง” ณ
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วิทยาลัยชุมชนปัตตานีซึ่งได้รับเกียติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมเป็นประธาน
เปิดพิธี โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ๕ จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมอบรม
๑๔ วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตร
อนุปริญญา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๕ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์และรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่อง "ว่าวเบอร์อามัส (Beramas) ว่าวทองแห่งแหลมมลายู"
โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ
๑๖ สานักวิชาการจัดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๑๗ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมสานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
๑๘ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แนะแนวการศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพให้
นักศึกษา กศน.อาเภอระแงะ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง โรงเรียนตันหยงมัส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน เมษายน
๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามหนั ง สื อ จากสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแจ้ ง ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนรายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น
ข้อเท็จจริง
งานแผนและงบประมาณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส ได้ จั ด ท ารายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
ได้รับจัดสรร
๓๓,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายสะสม
๑๓,๘๖๒,๗๔๕.๒๕ บาท
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
๑,๙๘๗,๙๒๔.๓๕ บาท
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๕,๘๕๐,๖๖๙.๖๐ บาท
เงินคงเหลือ
๑๘,๐๙๓,๑๓๐.๔๐ บาท
แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้
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๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๕,๑๒๔,๒๒๐.๐๐
๒,๘๐๑,๒๔๑.๐๐
๓๑๙,๙๗๐.๐๐
๓,๑๒๑,๒๑๑.๐๐
๒,๐๐๓,๐๐๙.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๕,๒๗๙,๕๘๐.๐๐
๑๐,๑๔๔,๗๕๓.๒๕
๑,๒๐๙,๗๙๒.๓๕
๑๑,๓๕๔,๕๔๕.๖๐
๑๓,๙๒๕,๐๓๔.๔๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ได้รับจัดสรร

๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

บาท

เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๗๐๔,๙๘๓.๐๐
๒๒,๙๓๒.๐๐
๗๒๗,๙๑๕.๐๐
๒,๘๑๒,๐๘๕.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒. แผนงานพื้นฐาน
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๓. แผนงานบูรณาการ

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน เม.ย.
บวก ๑. ยอดรายรับเดือน เม.ย. ๖๐
๒. ยอดลูกหนี้ชาระคืนเงินยืม
หัก ๑. รายจ่ายเดือน เม.ย. ๖๐
๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน เม.ย. ๖๐
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ

๑,๓๘๘,๖๔๓.๔๒
๗,๒๒๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๔๗,๔๐๐.๐๐
๑,๓๙๕,๘๖๓.๔๒

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอแจ้งปฏิทินงานสาคัญวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
วันที่
๑ – ๑๒ พ.ค. ๖๐
๗ – ๑๑ พ.ค. ๖๐
๘ พ.ค. ๖๐
๘ – ๑๒ พ.ค. ๖๐
๑๑ พ.ค. ๖๐

เรื่อง / งาน / กิจกรรม
หลักสูตรนวดแผนไทย ภาคปฎิบัติ "การนวดเส้นพื้นฐานขาและ
เปิดประตูลม" ณ อบต.ลุโบะบือซา
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ:
จังหวัดนราธิว าส หลั กสูตรการประดิษฐ์ของช าร่ว ย ณ ศูนย์
ศิลปาชีพ ตาบลบางขุนทอง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประชุมเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีประสาทอนุปริญญา
บั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา
ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการจั ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ชุ ม ชน ๕
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโต๊ะเด็ง ม.๑ บ้าน
โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี

สานักผู้รับผิดชอบ
สานักวิชาการ
สานักอานวยการ
สานักวิชาการ
ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
งานวิจัยและอาชีพ
สานักอานวยการ
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วันที่
๑๓ พ.ค. ๖๐

เรื่อง / งาน / กิจกรรม
รั บ รายงานตั ว นั ก ศึ ก ษาประจ าภาคเรี ย นที่ ๒๕๖๐ พร้ อ ม
ปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ ณ ห้ องประชุมผกากรอง วิทยาลั ย
ชุมชนนราธิวาส
๑๖ พ.ค. ๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ
๑ ๖ – ๑ ๗ พ . ค . การจั ดทาบั ญชีต้นทุ นผลผลิ ตส าหรับส่ ว นราชการ ประจาปี
๖๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
๑๗ พ.ค. ๖๐
กิ จ กรรม “เสวนายามเช้ า ” ณ ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด
นราธิวาส
๒๖ พ.ค. ๖๐
ประชุมผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก
๒ กระทรวงศึกษาธิการ

สานักผู้รับผิดชอบ
สานักวิชาการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
สานักอานวยการ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
นราธิวาส

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง การดาเนินงานโครงการ “ว่าว” เสน่ห์ศิลปะมลายู
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่สานักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดาเนินงานโครงการ “ว่าว”
เสน่ห์ศิลปะมลายู เนื่องจากการเล่นว่าวในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการเล่น
ว่าวสามารถบอกเล่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละท้องถิ่นได้
เป็ น อย่ างดี โดยโครงสร้ างของว่ าวต่า งๆ ได้รวบรวมศิล ปะ ภูมิปั ญญาพื้ นบ้าน และวิถีชีวิ ตของผู้ ค นที่
เกี่ยวข้องเอาไว้ แต่ปัจจุบันการเล่นว่าวได้รับความนิยมน้อยลง ทาให้ศิลปะการทาว่าวค่อยๆ เลือนหายไป
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเล็งเห็นความสาคัญของการสืบสานอนุรักษ์การทาว่าวท้องถิ่น สานักส่งเสริมวิจัย
และอาชีพจึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ ในวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพได้ดาเนินงาน
โครงการ “ว่าว” เสน่ห์ศิลปะมลายู ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยจัดเสวนากลุ่มภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมเสวนาเป็นจานวน ๔๐ คน และได้รับ
เกียรติจากนายรัศมินทร์ นิติธรรมมาเป็นวิทยากร และมีวิทยากรจากสายบุรีมาร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ว่ า วเบอร์ อ ามั ส คื อ นายแวหะมิ วานิ ช่ า งท าว่ า วเบอร์ อ ามั ส ผู้ สื บ สานต านานว่ า วจากวั ง สายบุ รี ,
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นายไวโรจน์ วานิ และนายเจ๊ะสือแม ดือราแม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านว่าวและปัญจะสีละ ซึ่ง การดาเนิน
โครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเสวนาอย่างมาก
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ป ระชุมรั บ ทราบและคณะกรรมการสภาให้ ทางวิทยาลัยชุมชนขยายการจัดกิจกรรม
ระหว่างวิทยาลัยและชุมชน และได้มีการเสนอให้วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของการใช้โดร นเพื่อ
การสารวจจะเป็นการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมของว่าวในด้านของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง การสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๓
มกราคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ และดาเนินการสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
ดาเนินการสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ที่

หน่วยจัด

๑
อาเภอเมือง
๒
อาเภอสุไหงโก-ลก
๓
อาเภอรือเสาะ
รวมเป็น

จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่
สมัคร
(คน)
๖๘๐
๑๖๖
๑๐๙
๙๕๕

จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ม า จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
สอบ (คน)
ขาดสอบ (คน)
๕๒๘
๑๔๓
๘๖
๗๕๓

๑๕๒
๒๓
๒๓
๑๙๘

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และควรหาสาเหตุของนักศึกษาที่ขาดสอบเพื่อเป็นข้อมูลในปีต่อไป
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วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการออกแบบกราฟฟิก ประเภทนักศึกษา/
ผู้รับการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๕
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ ส ถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ๒๕ นราธิ ว าส จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมงาน
“มหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส”เพื่อให้กลุ่มช่างฝีมือ ผู้รับเหมา นักเรียน นักศึกษา
หรื อ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ต่ า งๆในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ได้ มี เ วที ส าหรั บ แสดง ฝี มื อ ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ โดยจัดการแข่งขันใน ๑๒ สาขา ได้แก่ สาขา ช่างก่ออิฐ, ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์, ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ, ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, ช่างสีรถยนต์, ช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้าสตรี, ผู้ประกอบอาหารไทย, การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD, การออกแบบเว็บไซต์และการ
ออกแบบกราฟฟิก ทั้งประเภททั่วไปและนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึก
ข้อเท็จจริง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ส่ งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในสาขาการออกแบบกราฟฟิก
ประเภทนักศึกษา จานวน ๒ ท่านคือ ๑. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะนิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒. นางสาว
สุนีย์ บินมามะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และจัดส่งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมแข่งขันใน
สาขาการออกแบบกราฟฟิก ประเภททั่วไป คือ นางสาวนูรีซาร์ กุโน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยได้แข่งขัน
ภาคความรู้ (ทฤษฎี) และแข่งขันภาคความสามารถ(ปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
โดยผลการแข่งขันสาขาการออกแบบกราฟฟิก ประเภทนักศึกษา นางสาวสุนีย์ บินมามะ
นักศึกษาสาขาคอมพิว เตอร์ ธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๒ และสาขาการออกแบบกราฟฟิก
ประเภททั่วไป นางสาวนูรีซาร์ กุโน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ ๒ ซึ่งเข้ารับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
ณ บริเวณเวทีกลางสถานที่จัดงานกาชาดจังหวัด

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรั บทราบ และประธานสภาได้แจ้งในที่ประชุมว่า ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสได้กล่าวชมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑
สรุปเรื่อง

เรื่อง รายงานความคืบหน้าหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ

เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการสภามีมติให้หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะรายงานความคืบหน้า
ของการสร้างอาคารพร้อมภาพถ่าย จัดทาแผนปฏิบัติการใช้อาคารหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ และ
ปฏิทิน การย้ ายสถานที่ทางานของหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะจึงขอรายงานความคืบหน้าของการสร้างอาคาร
พร้อมภาพถ่าย จัดทาแผนปฏิบัติการใช้อาคารหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ และปฏิทินการย้ายสถานที่
ทางานของหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
มติที่ประชุมเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการใช้อาคารหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ และ
ปฏิทินการย้ายสถานที่ทางานของหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะและเห็นชอบเสนอแผนขอใช้เงินรายได้
สถานศึกษาในการจัดหาครุภัณฑ์จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การดาเนินงานโครงการนาร่องอบรมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
(Digital Marketing)
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาโครงการนา
ร่องอบรมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ เพื่อ
เป็นการนาร่องไปสู่การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Marketing และ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล)
เกิ ดความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ ธรรมชาติ และความเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้ น ซึ่ง ส่ งผลกระทบต่ อการท า
การตลาดของธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ ให้รู้จักเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัด
อบรมเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นั้น
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ข้อเท็จจริง
ในการนี้สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจึงขอรายงานผลการจัดอบรมโครงการนาร่อง
อบรมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีผู้เข้าร่วม
อบรมตามเนื้อหา Digital Marketing จานวน ๖๐ คน ในการดาเนินงานกิจกรรมสัมมนาผลการปฏิบัติ/
กิจกรรมติดตามประเมินผล (ภายหลังจากการอบรม ๑ เดือน) ประชุมและวิเคราะห์จัดทาหลักสูตร Digital
Marketing ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อยู่ระหว่างการหารือกาหนดการในการดาเนินกิจกรรม
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและมี ข้ อ คิ ด เห็ น เสนอให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ จั ด เวที ใ ห้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิ วาสและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดทาหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing)
วาระที่ ๓.๒

เรื่อง การด าเนิน การงานโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยชุมชน
(๕ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นตัวแทนกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ตอนล่ าง จั ดทา
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ เป็นกระบวนการพัฒนาแผนงานวิจัยชุมชนเพี่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน
ท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนด้านการทาวิจัยชุมชน
สร้างแนวทางการดาเนินงานวิจัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน และสร้างทีมงานในการดาเนินงานวิจัยชุมชน
จากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้วิทยาลัยชุมชนได้แนวทางและกระบวนการในการทาวิจัยชุมชนที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชนจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเท็จจริง
ในการนี้สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมวิจัยผู้รับผิดชอบ ได้จัดอบรม
โครงการให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ ๘ – ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย ๔ ชั้น ๖ โรงแรมตันหยง อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ๕ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จานวน ๔๐ คน โดยมี รศ.ดร.สุจินต์ สิมา
รักษ์ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญาประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญานักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐ สาขา วิชาประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาชุมชน
(๒) การปกครองท้องถิ่น
(๓) การศึกษาปฐมวัย
(๔) การจัดการทั่วไป
(๕) การบัญชี
(๖) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(๗) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๘) อิสลามศึกษา
(๙) เทคโนโลยีการเกษตร
(๑๐) การท่องเที่ยว
ข้อเท็จจริง
ในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมและจัดทาแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุป ริญญาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุ มชนมาตรา๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา
และแผนปฏิ บั ติ ก ารของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนรวมทั้ ง แผนการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ สนองต่ อ ความต้ อ งการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
ข้อเสนอ
พิจ ารณาอนุ มัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลั กสู ตรระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
มติที่ประชุมเห็ นชอบแผนชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลั กสู ตรระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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วาระที่ ๔.๒

เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙)

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๕(๔)/๑๓๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– พ.ศ. ๒๕๗๙) ระหว่ า งวั น ที่ ๕ – ๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนู โ ว ซิ ตี้ บางล าพู เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ต่างๆของประเทศและสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอเชิญผู้บริหารบุคลากรวิทยาลัยชุมชนและกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนที่กากับดูแลด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลาพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เข้าร่วมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กาหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปี ๒๕๖๐ โดยกาหนดการจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของ
เดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น
ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๕.๒
สรุปเรื่อง

เรื่อง หารือเรื่องการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจาปี ๒๕๖๐

เรื่องเดิม
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดื อ นเมษายน ๒๕๖๐ เรื่ องการจั ด พิ ธี
ประสาทอนุปริญญาบัตรประจาปี ๒๕๖๐ ณ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมกาการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสห่วงใยเรื่องการเดินทางของผู้ป กครองและผู้เข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี
๒๕๖๐ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ จึงขอหารือเรื่องการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๐
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี
๒๕๖๐ ขึ้นในจังหวัดนราธิวาส
วาระที่ ๕.๓
สรุปเรื่อง

เรื่อง กิจกรรม “มาแกแต 60” รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจรรม “มาแกแต ๖๐” ในวันอาทิตย์ที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียน
ดีแต่มีฐานะยากจน กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส นั้น
ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงขอมอบทุนการศึกษาจานวน ๒๐ ทุน
เป็นจานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตัวแทนศิษย์เก่า นายรพี มามะ กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า เป็นผู้มอบให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนางสาวสาธิยา บือซา เป็นผู้รับมอบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

(นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาธิยา บือซา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการสภา

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

14

