รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ครั้งที่ 5/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๑2 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เข้าประชุม
1. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
2. นายธีระ
อัครมาส
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
4. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
5. นายยูโซะ ตาเละ
6. นายรพี
มามะ
7. นางกรรณิกา ดารงวงศ์
8. นายไพศาล ตอยิบ
9. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
10. นายยุทธนา พรหมณี
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
1. นายกิตติ
หวังธรรมมั่ง
2. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาธิยา บือซา
นายทวีบุญ เชาวะเจริญ
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์
นายจาเป็น ปิยะรัตน์
นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี

เลขานุการสภาฯ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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วาระก่อนประชุม

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิวาส บรมนาถบพิตร

สรุปเรื่อง
“…ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดี ถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกัน และต้องพยายามที่จะปฏิบัติงาน
ของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดี ด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตน เชื่อได้ว่าส่วนรวม
จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่..”
กระแสพระราชดารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม ในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯถวายยอด
เสาหลักเมืองเพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม ๒518

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สรุปเรื่อง
ตามหนั งสื อ วิทยาลั ยชุมชนนราธิว าส ที่ ศธ 0595.10/182 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560 เรื่อง ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และได้มารายงานตัวเพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการคือ นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.2 เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)
สรุปเรื่อง
ตามหนังสือ สถาบันวิ ทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(4)/1364 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)ในระหว่ า งวั น ที่ 5-7 มิ ถุ น ายน 2560 ณ โรงแรมนู โ ว ซิ ตี้ บางล าพู
กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต่างๆ
ของประเทศและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2560 สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ
จัดโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน ณ โรงแรมตันหยงมัส จ.นราธิวาส
2. วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 สานักวิชาการ จัดการปฐมนิเทศกิจกรรมปรับ
พื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
3. ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2560 สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระจูดเชิงพาณิชย์ ณ หัตถกรรมกระจูดวรรณี ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4. ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤษภาคม 2560 สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ เปิด
หลักสูตรอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้าฯถวายสักการะแด่ใ นหลวง ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง
จ.นราธิวาส
5. วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6. วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 บุคลการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมพิธี
บาเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
ดินทร สยามินทราธิวาส บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
7. ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ณ จังหวัดพัทลุง
8. วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ลงพื้นที่
โครงการจัดความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9. วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ติดตาม ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ณ
ค่ายกัลยานิวัฒนา จ.นราธิวาส
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10. วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักอานวยการ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสร้างคุณค่าผ้าทอนราธิวาสแบบยั่งยืน ณ โรง
แรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส
11. วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สานักวิชาการ แนะแนวทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษา กศน. ยี่งอ ณ ที่ว่าการประชุม อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
12. วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 สานักวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม
ผู้สอนปรับพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
13. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พบปะ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอาเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
14. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 สานักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดกิจกรรม
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร น้ ายาล้ า งจาน ณ ศู น ย์ เศรษฐกิจ พอเพีย งเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ต.ตาลิ ซ า อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส
15. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สานักวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามหนั งสื อ จากสถาบัน วิทยาลั ยชุม ชนแจ้งให้ วิ ทยาลั ยชุมชนรายงานผลการใช้จ่า ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น
ข้อเท็จจริง
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลั ย ชุมชนนราธิว าส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่า ย
งบประมาณประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
ได้รับจัดสรร
33,943,80๐.๐๐
บาท
เบิกจ่ายสะสม
15,785,578.98
บาท
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
2,707,653.77
บาท
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
1๘,๔9๕,232.7๕
บาท
เงินคงเหลือ
๑5,448,๕67.2๕
บาท
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๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๕,๑๒๔,๒๒๐.๐๐
๒,๘52,๒๔๑.๐๐
๓37,835.9๐
๓,๑90,076.๐9
1,934,143.91

๒. แผนงานพื้นฐาน
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๒๕,๒๗๙,๕๘๐.๐๐
๑1,459,007.48
๑,๙81,490.68
๑3,๔40,๕68.16
๑1,839,011.84

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓. แผนงานบูรณาการ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
เงินคงเหลือ

๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
727,๙19.๐๐
3๒๒,419.๐๐
1,050,334.๐๐
๒,489,666.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ค.
บวก ๑. ยอดรายรับเดือน พ.ค.
๒. ยอดลูกหนี้ชาระคืนเงินยืม
หัก ๑. รายจ่ายเดือน พ.ค.
๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน พ.ค.

1,395,863.๔๒
118,50๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ

1,514,๓63.๔๒

บาท

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ งานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ข้อเท็จจริง
ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอแจ้งปฏิทินงานสาคัญวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้
วันที่
เรื่อง / งาน / กิจกรรม
สานักผู้รับผิดชอบ
๓๐ –๓๑ พ.ค. โครงการอบรมหลักสูตรน้ายาล้างจาน ต.กาลิซา อ.ระแงะ สานักส่ งเสริมการ
๖๐ - ๑ มิ.ย. ๖๐ จ.นราธิวาส ณ กศน.ตาบลกาลิซา
วิจัยและอาชีพ
๑ – ๒ มิ.ย. ๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์การวิจัยของสถาบัน สานักวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕)
๕ – ๗ มิ.ย. ๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน สานักอานวยการ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ระยะ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๙๗)
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลาพู กรุงเทพมหานคร
๕ – ๙ มิ.ย. ๖๐ โครงการอบรมหลักสูตรน้าพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจ ต.กาลิซา สานักส่ งเสริมการ
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ณ กศน.ตาบลกาลิซา
วิจัยและอาชีพ
สานักผู้รับผิดชอบ
๗ มิ.ย. ๖๐
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาด้ า น สานักวิชาการ
ปฐมวัย ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร
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วันที่
เรื่อง / งาน / กิจกรรม
๑๓ – ๑๔ มิ . ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ
๖๐
ข่าวสารและคอมพิว เตอร์ ” ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
17 มิ.ย 60
โครงการส่ ง เสริ ม ประเพณี ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
“กิจกรรมละศีลอด”
๒๒ มิ.ย. ๖๐
โครงการนาร่องอบรมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรดิจิทัลมาร์
เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๒๙ มิ.ย. ๖๐
ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระ
นราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

สานักผู้รับผิดชอบ
สานักอานวยการ
สานักวิชาการ
สานักส่ งเสริมการ
วิจัยและอาชีพ
สานักอานวยการ

วาระที่ ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560
ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตาม ระเบียบวาระการประชุมผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่
26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ องประชุม สภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัช มังคลาภิเษก 2
กระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 1.2.2 เรื่อง กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน
2560 ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอแจ้งปฏิทิน กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ช่วงเวลาที่จัด/สถานที่
5-7 มิถุนายน 2560
กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมายจากวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
งานด้านนโยบายและแผน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบาย แผน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18-20 กรกฎาคม
บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
2560
รวม 130 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ กรุงเทพฯ
พัสดุเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี
และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ
3. การสอบแข่งขันข้าราชการครูและ
มิถุนายน 2560
บุคลากรในสานักงานสถาบันวิทยาลัย
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพฯ
ชุมชน
4. การสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนใน กรกฎาคม 2560
บุคลากรในสานักงานสถาบันวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชุมชน
5. การประชุมวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์
14 กรกฎาคม 2560 ผู้แทนผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนและ
การวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้แทนครูวิทยาลัยชุมชน 4 ภูมิภาค
6. สัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ สั ป ดาห์ ที่ 3 ของเดื อ น กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
กรกฎาคม 2560
กรุงเทพฯ
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน บุคลากรสานักงานสถาบันวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
สิงหาคม 2560
ชุมชนและวิทยาลัยชุมชน รวม 170คน
งบประมาณ พ.ศ.2561
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
8. โครงการอบรมงานเลขานุการสภา
สิงหาคม 2560
บุคลากรสานักงานสถาบันวิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชน
กรุงเทพฯ
ชุมชนและวิทยาลัยชุมชน รวม 50คน
9. โครงการจัดประชุมวิชาการสถาบัน
กันยายน 2560
ผู้บริหารและนักวิจัยที่ได้รับจัดสรร
วิทยาลัยชุมชน(นาเสนอผลงานวิจัย)
งบประมาณในปี พ.ศ.2560
10. งานประชาสัมพันธ์+งานเกษียณ
กันยายน 2560
บุคลากรสานักงานสถาบันและวิทยาลัย
รวม 200 คน
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑.๒.6 เรื่องสรุปประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 1
พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ชั้ น 9 อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นสาคัญ เพื่อสื่อสารให้วิทยาลัย
ชุมชน ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 237/2560
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.7 เรื่องโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นตัวแทนกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ตอนล่าง จัดทา
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยกระบวนการพัฒนาแผนงานวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนด้านการทาวิจัยชุมชน สร้าง
แนวทางการดาเนินงานวิจัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน และสร้างทีมงานในการดาเนินงานวิจัยชุมชนจากทุก
ภาคส่ ว น ซึ่ งการจั ดโครงการครั้ ง นี้ วิ ทยาลั ย ชุม ชนได้ แนวทางและกระบวนการในการทาวิจั ยชุ มชนที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน จะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สานั กส่ งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดทาโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานวิจัยชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจาก
๕ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จานวน ๔๗ คน และวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒ นาท้องถิ่นอีส าน ได้แก่ รศ.ดร.สุจินต์ สิ มารักษ์ นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น นางสาวปุณิกา หงส์อุดร
นางอรอนงค์ วิจิตรสุนทร นายสมพงษ์ หลีเคราะห์ และนางสุกัญญา สุขสุพันธ์ ในวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย ๔ ชั้น ๖ โรงแรมตันหยง และอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผลการจัด อบรมในครั้ง นี้ ผู้ เ ข้า รับ การอบรมมีทัก ษะ
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การใช้เครื่องมือการวิจัย แบบมีส่ว นร่ว ม สามารถพัฒ นาโจทย์วิจัย จัดระบบความคิดสู่การทางานเป็น
ระบบและบูรณาการทางความคิดสู่ การทางานเป็นทีมได้
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.8 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระจูดเชิงพาณิชย์
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เห็นถึงความสาคัญของผลิตภัณฑ์กระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคใต้ ดังนั้นเพื่อสร้างรายได้อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลุ่มงานส่งเสริมวิจัยและอาชีพ ได้จัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
กระจูดเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มกระจูดของจังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๕ กลุ่ม และมีพัฒนากรจังหวัดและอาเภอจานวน ๔ ท่าน วิทยากรบรรยาย
คุณมนัทพงค์ เซ่งฮวด และคณะ ณ หัตถกรรมกระจูดวรรณี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่
๑๙- ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผลการจั ด อบรมในครั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ทั ก ษะ วิ ธี ก าร เทคนิ ค
กระบวนการ รูปแบบใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทาผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่ม
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.9 เรื่องหลักสูตรฝึกอบรม“ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม สานักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ได้ดาเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม“ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถวายความ
จงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิวาส บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
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ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนนราธิว าสได้จัดอบรมหลั กสู ตรประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพรหมนิวาส ถ.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส ซึ่งสอนโดยนายอรรถวิพั ฒ น์ เหมพันธ์ เป็นวิทยากรอิส ระ มีทักษะและประสบการณ์ด้าน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้จัดทาดอกไม้จันทน์ จานวน 9 รูปแบบ ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ,
ดอกบานบุรี,ดอกลิลลี่,ดอกพุดตาน,ดอกชบาทิพย์,ดอกชบาหนู,ดอกกุหลาบ,ดอกบัว และดอกกล้วยไม้
และจะดาเนิ น การเปิ ดเพิ่ม จ านวน 3 กลุ่ ม เพื่อ เตรียมความพร้อม การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามิน ทราธิวาส บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.3/ว2185
ลงวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมฝึ กทาดอกไม้จันทน์ โดยรับผิด ชอบในการจัดทา
ดอกไม้จันทน์ส่งจังหวัด จานวน 4,000 ดอก โดยจัด จานวน 3 กลุ่มที่ดาเนินการเปิด ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารวิท ยบริการ วิ ทยาลั ยชุมชน
นราธิวาส โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีบ้านทุเรียนนก
กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ วัดทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส โดยกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีบ้านทรายขาว
กลุ่ ม ที่ 3 ระหว่ างวั น ที่ 19-23 มิถุ น ายน 2560 ณ สโมสรร่ ม เกล้ า ค่ า ยจุ ฬ าภรณ์
ต.โคกเคียน จ.นราธิวาส โดยกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มสตรีแม่บ้านทหาร
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.10 เรื่องการเตรียมการปลูกดอกดาวเรืองและปอเทือง
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ สานักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินเตรียมการ
การปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิวาส บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สาคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระ
ราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว่ า งวั น ที่
๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดาเนินเตรียมการการปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ซึ่งจะออกดอก
และบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
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สถานที่ปลูก
๑. พื้นที่บริเวณรอบสระน้าหน้าอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมเนื้อที่โดยประมาณ
90x60 ตารางเมตร
๒. พื้นที่ข้างอาคารละมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมเนื้อที่โดยประมาณ 15x25 ตารางเมตร
๓. พื้นที่หน้ารั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด้านนอกติดถนน รวมเนื้อที่โดยประมาณ 3x80 ตารางเมตร
๔. พื้นที่ว่างข้างอาคารสานักงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ติดกับที่จอดรถบรรทุก 6 ล้อ ของวิทยาลัย
(สาหรับปลูกปอเทือง) มีเนื้อที่โดยประมาณ 70x100 ตารางเมตร
จานวนดอก
๑. จานวนดอกดาวเรืองที่จะปลูก คือ 3,000 ต้น
๒. จานวนปอเทืองที่จะปลูก
คือ 1,500 ต้น
ระยะเวลาในการปลูก
เริ่มทาการเพาะปลูกภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 2526 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาให้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเตรียมการ
ปลูกดาวเรืองเพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยจัดการศึกษา และแจกจ่ายแก่นักศึกษาไปปลูกที่บ้านของตนเอง
และเชิญชวนบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสปลูกที่บริเวณบ้านของตนเอง
วาระที่ ๑.๒.11 เรื่องโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ ส านั กส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลั ยชุมชนนราธิว าส ได้ดาเนิน การโครงการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-16.00น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ตาบลจอเบาะ อาเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ได้จัดกิจกรรม ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อนาข้อมูลจากการศึ กษาความ
ต้องการไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ

ลาดับที่
1
2
3

ข้อเท็จจริง
ข้อมูลผู้สูงอายุและและผู้พิการ ตาบลจอเบาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
(จานวน/คน)
(จานวน/คน)
จอเบาะ
1
66
25
ต้นตาล
2
117
40
แยะ
3
104
29
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ลาดับที่
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน
พงปือเราะ
โคะ
นากอ
ลุโบะปาเระ
ตะลาฆอสะโต
ยือเลาะ

หมู่ที่
4
5
6
7
8
9
รวมทั้งหมด

ผู้สูงอายุ
(จานวน/คน)
123
127
87
83
101
108
916

ผู้พิการ
(จานวน/คน)
26
30
19
21
37
29
256

ในการนี้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-1600น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจอเบาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาความต้องการและจัดทาแผนใน
ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่ว นตาบล ผู้นาศาสนา ผู้ นาชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ทาให้ได้ข้อสรุปดังนี้
๑. กิจกรรมศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ
1.1 ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
๑) ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
๒) ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที
๓) ต้องการบารุงรักษาร่างกายและการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๔) ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1.2 ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ
ต้องการให้คนอื่นยอมรับ และเคารพยกย่อง นับถือ และแสดงออกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ
เช่น การทาเวทีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ หมอผดุง ครรภ์โบราณ การ
ทาขนมพื้นบ้าน การทายารักษาโรคหิด เหา อื่นๆเป็นต้น
1.3 ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
1) ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคมทั้งด้านความเป็นอยู่ รายได้
จากบริการรัฐ
2) ต้องการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม เช่น
การจัดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนาควบคู่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) ต้องการลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง
4) ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ เช่นการจัดฝึกอบรม
อาชีพแก่ ผู้ สู งอายุ ได้แก่ หลั กสู ตรการทาน้ายาล้ างจาน น้ายาปรับผ้ านุ่ม การทา
น้ายาซักผ้า การทาน้าเหลือง เป็นต้น
๒. กิจกรรมศึกษาความต้องการของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
2.1 ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่คนผู้พิการและครอบครัวคนพิการ
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2.2 ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ต้องการให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างคนพิการด้วยกัน เพื่อส่งเสริมกาลังใจ
เข้าใจและเป็นกาลังใจซึ่งกันและกัน เช่น การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น
2.3 ความต้องการทางความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ต้องการให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนพิการและชุมชน เพื่อให้มีความรู้สึก ว่าสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
2.4 ความต้องการทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ต้องการให้มีการจัดฝึกอาชีพสาหรับคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการ เช่น การประดิษฐ์ของ
ชาร่วย การทาพวงกุญแจ การทาไม้กวาด เป็นต้น
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี2560
ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
1.1 การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คนพิการและครอบครัว
ระหว่างคนพิการและครอบครัวของคน ของคนพิการ
พิการ(ชุมชนสัมพันธ์)
คนพิการและครอบครัว
1.2 การพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้พิการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วชช.,อบต.,รพ.สต.,
โรงเรี ย นชุ ม ชนและ
ชุมชน

วชช./รพ.สต.

ของคนพิการ
1.3 การอบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ต รผู้ ดู แ ล คนพิการและครอบครัว วชช./รพ.สต./อบต.
ของคนพิการ
ผู้พิการ
1.4 การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแล คนพิการและครอบครัว วชช./อบต.
ของคนพิการ
ผู้พิการ

2.ผู้สูงอายุ
2.1 การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่ า งผู้ สู ง อายุ ใ นหั ว ข้ อ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น(ชุมชนสัมพันธ์)
2.2 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
2.3 การอบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ต รการดู แ ล
ผู้สูงอายุ
2.4 การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

วชช.,อบต.,รพ.สต.,
โรงเรี ย นชุ ม ชนและ
ชุมชน

ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ

วชช./รพ.สต.
วชช./รพ.สต./อบต.

ผู้สูงอายุ

วชช./อบต.

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาเสนอให้เน้นเรื่องสุขภาพและเรื่องศาสนาเป็น
สาคัญ
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วาระที่ ๑.๒.12 เรื่องโครงการงานวิชาการ“ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก”
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ สานักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทาโครงการสาระ
น่ารู้กับสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
๑ กิจกรรมเสวนา “การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”
๒ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
๓ กิจกรรมเรื่องเล่าในตานาน (ว่าว)
๔ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
๕ นิทรรศการอาเซียน
๖ กิจกรรมรายงานสรุปผลโครงการ
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กาหนดจัดโครงการงานวิชาการ“ตลาดนัดอาชีพ
สิ น ทรั พ ย์ ชุ ม ชนสู่ เ ศรษฐกิ จ ฐานราก”ภายใต้ โ ครงการสาระน่ า รู้ กั บ สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ระหว่ า งวั น ที่
5 - 6 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารวิทยบริการ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และกระจาย
ผลิ ตภัณฑ์จากชุมชนไปสู่ตลาดระดับภูมิภ าค ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาคม
อาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ กิจกรรมสาธิตและ
ฝึกอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากส้มแขก เป็นต้น การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นราธิว าส (วิส าหกิจ เพื่อสั งคม) นอกจากนี้จะมีการประกวดเล่ านิทานเพื่อกระตุ้นและส่ งเสริมให้เด็ก ๆ
รักการอ่าน รวมถึงสนับสนุนให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.13 เรื่อง โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2559 มีมติให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขึ้นจานวน 2 ครั้ง
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ครั้งที่ 1 สาหรับบุคลากรและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ
โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งที่ 2 สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ซึ่งคุณธรรมที่ได้จากการอบรมทั้ง 2 ครั้งนี้ สาหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
สามัคคี และมีวินัย”
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.14 เรื่อง โครงการส่งเสริมประเพณี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม“กิจกรรมละศีลอด”
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่องค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมตัวแทนนักศึกษาเพื่อ
กาหนดกิจกรรมละศีลอดร่วมกันในเดือนรอมฎอน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สานักวิชาการ กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวัน
เสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ประชุมอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเชิญสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จานวน 14 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่า ว ในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560
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ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง

รายงานความคืบหน้าหน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ

สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ ได้ดาเนินการย้ายสานักงานจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล ตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ มาใช้อาคารของโรงเรียนบ้าน ยะบะ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ หน่วยจัดการศึกษาอาเภอรือเสาะ จึงขอรายงานความคืบหน้าของการย้าย
สานักงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบและในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดาเนินเกี่ยวกับ ระบบประปา
ระบบไฟฟ้าและวัสดุครุภัณฑ์ไปยังสถานที่ อาคารของโรงเรียนบ้านยะบะ คาดว่าจะทันใช้งานก่อนจะเปิด
ภาคเรียน 1/2560
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ 2 จานวน ๒ คน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
สรุปเรื่อง
เรื่องเดิม
ตามที่ กลุ่ ม งานจั ดการศึก ษาหลั กสู ต รอนุป ริญญา วิท ยาลั ย ชุมชนนราธิว าส ได้ มีการ
ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่ม
จานวน 2 คน ประกอบด้วย
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน ๑ คน
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จานวน ๑ คน
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอพิจารณากลั่นกรอง
และเห็ น ชอบการให้ อ นุ ป ริ ญ ญาบั ตรแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึก ษาหลั ก สู ต รอนุป ริ ญญา ภาคการศึ กษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ 2 จานวน 2 คน ประกอบด้วย
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 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คือ นายภาสกร สายหยุด
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คือ นายนิอาสือดี ต่วนสะแลแม
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 37
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ 2
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรเพิ่มแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ 2 จานวน 2 คน
วาระที่ ๔.2
สรุปเรื่อง

เรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี 2560

เรื่องเดิม
ตามมติการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สานักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี 2560 ขึ้นในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข้อเท็จจริง
ตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้องการให้จัดพิธีประสาทอนุปริญญา
บั ต ร ประจ าปี 2560 เป็ น กลุ่ ม จั ง หวัด ตามภาค โดยภาคใต้ ใ ห้ จั ด ขึ้น ในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี 2560 ของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจาปี 2560 ในวันที่ 16
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.1
สรุปเรื่อง

เรื่องอื่นๆ

เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2560

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กาหนดปฏิทินประชุมคณะกรรม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจาปี 2560 โดยกาหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่ง
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การประชุมคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 6/2560 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม
2560 เวลา 13.30น.นั้น
ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเลื่อนนัดหมายการประชุมคณะ
กรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2560 จากวันจันทร์ที่ 10กรกฎาคม 2560 เนื่องจากวัน
จันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและให้เลื่อนนัดหมายการประชุมคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครัง้ ที่ 6/2560 เป็นวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น.
วาระที่ ๕.๒
สรุปเรื่อง

เรื่องหารือเรื่องการเปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการเกษตร

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอและขอปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการเปิด หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการเกษตร เพิ่มอีกหนึ่งสาขา
เนื่องจากวิชาการเกษตรสามารถนาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ในหลาย
ลักษณะ เช่น
1. เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลัก คือ การทาการเกษตรเป็นอาชีพที่เสริมอาชีพอื่นที่ทาเป็น
งานหลักอยู่แล้ว เช่น เลียงสัตว์ 5 - 10 ตัว ในขณะรับราชการครู
2. เป็นอาชีพธุรกิจและบริการทางการเกษตร เช่น จาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ รับจัด
สวนหย่อม จาหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร จาหน่ายผลผลิตเกษตร ฯลฯ
3. เป็นอาชีพหลัก ได้แก่การทาการเกษตรเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว เช่น ปลูกผัก
ปลูกผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ฯลฯ
และสอดคล้องกับแนวพระราดารัส "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
เป็นปรัชญาที่ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชายไทยมาโดยตลอดนานกว่า
๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอด
พ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น่าจะเปิดหลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชาการเกษตร เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและมีเห็นว่าให้พิจารณารายละเอียดต่างๆว่าเหมาะสมหรือไม่ ต่อไป
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาธิยา บือซา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ
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