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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  1/๒๕๖2 
วันจันทร์ที ่14 มกราคม 2562 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ  อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

     /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์    บากา  เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6.  นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7.  นายซ าซูเด็ง         มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

1. อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องท า

ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน ส าคัญที่สุดต้อง
เข้าใจความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...” 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
วันที่ 2 ธันวาคม 2561  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมซ้อม “Bike อุ่นไอรัก” ณ ศาลากลาง 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวาย
บังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตริพระมหา
กรุณาธิคุณปกเกล้าชาวนราฯ ณ บริเวณท้องโถงชั้นล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 7 ธันวาคม 2561  
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าศึกษาข้อมูลงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา ณ ศูนย์พัฒนาครูและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.ราชภัฎ
ยะลา 
วันที่ 9 ธันวาคม 2561  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ณ ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561  

ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมจันผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 13 ธันวาคม 2561  

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมหลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในกิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ต.เจ๊ะเหม อ.แว้ง           
จ.นราธิวาส 
วันที่ 14 ธันวาคม 2561  

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ในกิจกรรมการสัมมนาผู้สนใจเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ 
7 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ปี 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 

ส านักวิชาการจัดวิพากษ์หลักสูตรประกอบการธุรกิจออนไลน์ ในโครงการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 18 ธันวาคม 2561  

ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุม
จันทน์ผา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561  

ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะและบริการวิชาการ ประจ าปี 2562 ในกิจกรรม
การวิพัฒนาหลักสูตรโดยกระบวนการDACUM ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมแสดงความยินดีกับนายมหิศร ปัตนราษฏร์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก -ลกที่ได้ย้ายสู้ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุไหงโก-ลก สาขา 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 1 



 

         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 1/๒๕62  ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕62                     หนา้  4       
    

วันที่ 21 ธันวาคม 2561  
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานเปิดหอประชุม 

“จ าลอง ศรีเลขา” ณ โรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในประชุมเตรียม
ความพร้อม กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมขน
นราธิวาส 
วันที่ 28 ธันวาคม 2561  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
 

การแนะแนวการศึกษา 
วันที่ 13 ธันวาคม 2561  

งานกิจการนักศึกษาและงานประชาสัมพันธ์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ให้แก่
นักเรียนกศน.อ าเภอสุคิริน ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561  

 งานกิจการนักศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับ
อนุปริญญา ณ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์. อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 งานกิจการนักศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับ
อนุปริญญา ณ โรงเรียนนะฎอตุลซุบบาน อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม 

2561 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2561 สรุปดังนี้ 
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ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2561 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1                 13,006,390.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2           604,200.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3       1,496,200.00 บาท 

รวม            15,206,790.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม                       2,491,033.04        บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,314,415.40        บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             4,805,448.44        บาท 
   เงินคงเหลือ                    10,401,341.56       บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะ ควรจัดท า

เอกสารยอดการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด อีก 1 ชุด ในการประกอบการรายงานเข้าในที่ประชุม
สภา ว่าละครั้งใช้เงินไปแล้วจ านวนเท่าไรกี่เปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดที่ได้รับมา เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
ติดตามงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ย.      2,316,503.57      บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ธ.ค.             10,010.44  บาท 
รวมรายรับ เดือน ธ.ค.             10,010.44  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ธ.ค.                4,990.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ธ.ค.              4,990.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      2,321,524.01  บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2561 วันอังคารที่ 18 
ธันวาคม 2561 ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  (ผู้ประกอบการ

ธุรกิจออนไลน์) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) วันที่ 17 ธันวาคม  2561 โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) ประกอบด้วย   
 (1) นางสาวเกศแก้ว  ประดิษฐ์ ต าแหน่ง อาจารย์   

(2) นางผการัตน์ ทองจันทร์ ต าแหน่ง อาจารย์  
(3) นายวิชชุพล จริยะมาการ ต าแหน่ง อาจารย์  

ซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2562  มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือ
อนุมัติหลักสูตรต่อไป 
 

ข้อเท็จจริง     
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์)  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจ

ออนไลน์)  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจ

ออนไลน์) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ  หลักสูตรผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ นี้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะกับเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และควรเพิ่มเติมในเรื่อง 
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ด้วย โดยการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ในทุกรายวิชา เนื่องจากมีความส าคัญอย่างยิ่งในการประกอบ
ธุรกิจนี้ เป็นการสร้างความเชื่อถือในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ เพ่ิมรายวิชาการขนส่งสินค้า โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาอีกทางหนึ่ง เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นมืออาชีพมาเสนอแนะแนวทางในธุรกิจนี้ 
และควรเปิดกว้างให้กับคนที่สนใจ โดยไม่จ ากัดจ านวนผู้ที่จะมาเรียน น่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีอีกทางหนึ่ง 

 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ได้มีการท าบันทึกข้อตกลง  
ความเข้าใจ ( Memorandom of Understanding) สนับสนุนงานด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส  
   เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและ
ฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังหญิง จ านวน 4 หลักสูตรดังนี้ 

1. การท าผ้าเปอรางิง(วิธีย้อมเย็น) จ านวน   48 ชั่วโมง   จ านวน  30  คน 
2. ขนมอบเพื่อธุรกิจ    จ านวน   45 ชั่วโมง   จ านวน  30  คน 
3. การท าขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค้ก)  จ านวน   30 ชั่วโมง   จ านวน  30  คน 
4. การท าขนมจีบ-ซาลาเปา  จ านวน   15 ชั่วโมง   จ านวน  30  คน 

  โดยขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง อันน าไปสู่การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจ า 

ข้อเท็จจริง                     
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

จึงขอเสนอพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ตาม ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2561 ข้อ 7 ให้วิทยาลัยชุมชนก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าวัสดุ
ฝึกหรืออุปกรณ์การศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด 
และเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราที่สถาบันก าหนด 

 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัตยิกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมในเรือนจ าจังหวัด 

นราธิวาส 
 

วาระท่ี ๔.3   เรื่องพิจารณากิจกรรม การว่ิงเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  วิทยาลัยชุมนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เพ่ือจัดโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือวัตถุประสงค์    
เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในด้านลักษณะ
และชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน รวมทั้งการบ าบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติด 
และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารเสพติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว ชุมชน และสังคมภายนอกวิทยาลัยชุมชนให้กว้างขวาง 
แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในทุกรูปแบบ 
 

ข้อเท็จจริง  
วิทยาลัยชุมนราธิวาส จัดโครงการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ และแนวทางการป้องกันยาเสพติดใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ 
เป็นวิทยากร 

2. กิจกรรม NCC SUPERMINIMARATHON  วิ่งต่อต้านยาเสพติด 2019 จะจัดในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2562 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สถาบัน

มอบหมาย 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณา กิจกรรม NCC SUPERMINIMARATHON  วิ่งต่อต้านยาเสพติด 2019  
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกิจกรรม NCC SUPERMINIMARATHON วิ่งต่อต้านยาเสพติด 2019 
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ควรจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน  
2.งบประมาณควรค านึงถึงรายรับรายจ่ายต้องสมดุลกัน โดยขอสนับสนุนจากหน่วยการที่เก่ียวข้อง  
3.ค่าสมัครในการวิ่งของบุคคลธรรมดาและบุคคลส าคัญ(VIP) ควรจะเท่ากัน 
4.เส้นทางของการวิ่งควรผ่านจุดที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

จังหวัดนราธิวาสด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2562 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 2/2562 ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมรับทราบ และมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการประชุม สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที่ 2/2562 จากเวลา 13.00น.เป็นเวลา 08.30 น. 
 
วาระท่ี 6.2 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับสภา

วิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ด าเนินออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.2561 ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และวิทยาลัย
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ชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ โดยได้จัดท าข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น 

เพ่ือให้เป็นไป ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 จึงขอให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สรรหารายชื่อบุคคล
ที่จะมาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือได้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ในคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 11/๒๕๖1วันอังคารที่ 18 

ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ในวาระอ่ืนๆ  
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้น าเสนอรายชื่อบุคคลเสนอเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. นายสุทธิพงศ์  พุฒิไพโรจน์   
2. นายสมโชติ    เสาร์ศรีอ่อน   
3. นายสมาน     แตบาตู  
4. นายเมธา      เมฆารัฐ 
5. นายศิริพร      เลาหะกุล   
6. นางสุชาดา    พันธ์นรา 
7. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น   
8. นางอรพิม     พ่ึงค า  
9. นายกูเซง็      ยาวอหะซัน 
10. นายสัญชัย    ปุรณะชัยคีรี  
11. นายพรชัย     สวัสดิ์สุขสบชัย 
12. นายอภิชัย     ล้ าเลิศพงศ์พนา   

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอข้อคิดเห็น ว่าควรเชิญประธานขององค์กรเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมในจังหวัดนราธิวาส มาเข้าร่วมกรรมการชุดนี้ด้วย และคณะกรรมชุดนี้อาจจะมีมากกว่า 9 คน ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม เพ่ือช่วยส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนในด้านต่างๆให้มีการพัฒนามากขึ้น  
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


