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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  2/๒๕๖1 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมหอการค้าสุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ        อัครมาส   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นายทวีบุญ    เชาวะเจริญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮานีซะห์    บินยูโซะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นางสาวฟาทูณี    มะมีเยาะ  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
7. นางมารินี    กอรา   นักวิชาการพัสดุ 
8. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปนี้    

ถ้ามีชีวิตที่ล าบาก  ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะ
ผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามี
ความรู้ มีอัธยาศัยดี และมีความเข้มแข็งในกายในใจ ก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ
นั้นได.้..” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท าหน้าที่แทนประธานสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
ตามท่ี นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอลาออกจาก 

การเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เนื่องจากประสงค์สมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นั้น 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
มติที่ประชุม  
  ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีมติให้ ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ คณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่เลือกคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งที่ประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติเลือก นายธีระ  
อัครมาส กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่แทน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
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วาระท่ี ๑.๒.2  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม  2561 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖1 ดังนี้  
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 

ส านักอ านวยการ จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2561  ณ ห้องประชุม  
จันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่6 มกราคม 2561  
ส านักวิชาการ จัดกิจกรรม NCC FRESHY NIGHT 2018 เพ่ือสร้างความสามัคคีและให้นักศึกษา

แสดงความสามรถบนเวที โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  600 คน ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที ่8 – 10 มกราคม 2561   
ส านักอ านวยการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการและการ

ด าเนินการเพื่อสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งได้รับเกียตริจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ เป็นวิทยากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการจ านวน  58 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่ 9 มกราคม 2561  
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรการท าขนมอบ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบองอ     

ต.บองอ อ.ระแงะ และ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านลูโบ๊ะบาเร๊ะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
 

วันที่ 13 มกราคม 2561  
  ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการจัดท าชุมชนปลอดขยะ โดยมีกลุ่มเยาวชน และประชาชน
ที่รักความสะอาดเข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 17 มกราคม 2561   
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จัดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม โดยมีกลุ่มแม่บ้าน

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 30 คน  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที ่19 มกราคม 2561 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเป็นการสืบ

สานวัฒนธรรมที่ดีของ 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะบะ
(อุปการ)เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการ) ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
30 คน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที ่24 มกราคม 2561  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 ณ 

ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วันที่ 25 มกราคม 2561    
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท าบุญส านักงานประจ าปี 2561 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือเป็นขวัญ

และก าลังใจให้กับบุคลากร  ซึ่งช่วงเช้าเป็นการท าบุญทางด้านศาสนาพุธและในช่วงบ่ายเป็นการท าบุญ
ทางด้านศาสนาอิสลาม โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีท าบุญทั้ง 2 ศาสนา ณ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 27 มกราคม 2561 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดอบรมปฏิบัติการการท าผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน ณ ศูนย์ชาเจ๊ะเหม ม.3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  
           ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งชันโรง โดยมีผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30 คน ณ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วันที่ 31 มกราคม 2561  
       ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการลงนามความร่วมมือในพัฒนา
อาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งนายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายสมพงษ์ 
สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ลงนาม โดย นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส นายธีระ อัครมาศ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายเมธา เมฆารัฐ ประธานศูนย์
ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
หญิงที่ใกล้จะพ้นโทษมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
ขนมอบเพ่ือการค้า ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าเรือนจ ากลางจังหวัดนราธิวาส จ านวน 30 คน  ณ เรือนจ า
กลางจังหวัดนราธิวาส   อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
 

โครงการจิตอาสานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง/โต๊ะเก้าอ้ี เพ่ือเด็กก าพร้า พร้อมส่งมอบโต๊ะเก้าอ้ี นราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดย

นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น ปี 59  ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน มะยุง ม.5 ต าบลปะลุ
กาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจิตอาสาทาสีอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น ห้องเรียนดุซงญอ ต าบลจะแนะ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจิตอาสาพฒันาสุเหร่าและส่งมอบอาคารบาลาเซาะ(บ้านชะมูแว) หมู่ 10 บ้านชะมูแว ต าบล
ปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น ปี 59  

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม  
๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖1  สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    16,742,560.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2          262,800.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3          17,850.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4        325,480.00        บาท 
รวม              17,348,690.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม     4,626,210.49 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,521,999.97 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น    7,148,210.46 บาท 
   เงินคงเหลือ            10,200,479.54 บาท 
   เงินคงเหลือ            12,471,895.00 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

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



         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 2/๒๕61  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕61                หนา้   6              

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ม.ค.                         1,899,781.41 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ม.ค.                 121,856.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                 5,010.00 บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ม.ค.                 20,000.๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ม.ค.              28,400.00 บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                         1,978,247.41 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5   เรื่องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง           
  เรื่องเดิม   
  ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ เพ่ือสื่อสารให้วิทยาลัยชุมชน 

 ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 026/2560 ลงวันที่          
15  มกราคม  2561 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน   

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องขอช่วยพิจารณาสนับสนุนสนองนโยบายหลักสูตรตามยุคสมัยของวิทยาลัย 

ชุมชน 

สรุปเรื่อง           
  เรื่องเดิม   
  ตามที่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้สัมภาษณ์ข่าวใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 23 มกราคม 2561 หน้าที่ 12 นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ดร.สิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้สัมภาษณ์ข่าวใน 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกี่ยวกับความจ าเป็นที่วิทยาลัยชุมชน ต้องปรับตัวและหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง  โดยมองหาหลักสูตรที่มีความจ าเป็นและเป็นความต้องการของชุมชนนั้นๆทั้งในระดับ
อนุปริญญา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส .)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตร
ระยะสั้น 

โดยหลักสูตรใหม่ที่วิทยาลัยชุมชน จะน ามาจัดการเรียนการสอน  จะเน้นการจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชุมชน การจัดการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพและการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
จะต้องจัดเชื่อมโยงกันได้ ที่ส าคัญทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดการสอนจะมุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติ 
ทุกคนที่เข้ามาเรียนจบออกไปจะต้องปฏิบัติงานได้จริง เช่นหลักสูตรดิจิทัลมาร์เกตติ้ง ถือว่าก าลังเป็นความ
ต้องการของตลาดและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คนในชุมชน ซึ่งนายอุดร ตันติสุนทร ได้จัดท าหนังสือขอความร่วมมือทุกวิทยาลัยชุมชนช่วยกันสนองนโยบาย 
ดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องปฏิทินการจัดอบรมงานหลักสูตรระยะสั้น เดือนมีนาคม 256๑ 

สรุปเรื่อง            
เรื่องเดิม 

  ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้นประจ าปีงบประมาณ 2561
ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้จัดท าปฏิทินการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือโปรด
ทราบ  

    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ ที่  

8 มกราคม พ.ศ.2561  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 หน้า  จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑     เรื่องพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอลาออกจาก 

การเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เนื่องจาก
ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยัง
ไม่ได้แต่งตั้งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผู้ทรงคุณวุฒิ ในต าแหน่งประธานและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีมตแิต่งตั้ง นายธีระ  อัครมาส กรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ 
เป็นรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน/ทีป่ระชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับรองมติ 
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วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม    
ตามท่ี นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอลาออก 

จากการเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เนื่องจาก
ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นั้น 

ข้อเท็จจริง   

ในการนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 และประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 นั้น  
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตัง้คณะท างานหรือบุคคล 

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีมตเิสนอคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย 

ชุมชน จ านวน 2 ท่าน คือ นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง และนายปัญญา อ่องสกุล/ที่ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสรับรองมติ  
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วาระท่ี ๔.3     เรื่องพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็น 
                   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามความ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัย 

ชุมชน พ.ศ.2560 ข้อ 6 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนราธิวาส ขอเสนอ นางสาวฮัพเซาะห์  บากา          

เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยวิทยาลัยนราธิวาส เพ่ิมอีกหนึ่งคน 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฮัพเซาะห์  บากา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

สภาวิทยาลัยวิทยาลัยนราธิวาส 

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติแต่งตั้ง นางสาวฮัพเซาะห์  บากา         

เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยวิทยาลัยนราธิวาส/ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับรองมติ  
 

วาระท่ี ๔.4     เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาค
การศึกษา  2/๒๕60  ในวันที่ 10 สิงหาคม  ๒๕61  นั้น 

 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้  ส านักอ านวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ได้เสนอรายชื่อผู้สมัครอาจารย์พิเศษ 1 คน คือ นางสาวสุจารี เวียงสมุทร ผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
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  ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติแต่งตั้งนางสาวสุจารี เวียงสมุทร ผู้สอน 

พิเศษสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 

วาระท่ี ๔.5    เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร 
        การตัดเย็บเสื้อในโรงงานอุตสาหกรรม 

 สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้

จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ณ 
โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 

  ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  วิทยาลัยชุมชนได้จัดท า

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยก าหนดเป้ารับเข้าศึกษา
จ านวน ๓๐ คน และด าเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรการ 

ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอด 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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วาระท่ี ๔.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพื้นฐานการคา้ระหว่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม    
  ตามท่ีกลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม  ได้เสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระยะสั้น 
ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น 

ข้อเท็จจริง   

ในการนี้ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้มีข้อเสนอแนะให้  หลักสูตรพื้นฐาน
การค้าระหว่างประเทศมีการแก้ไขปรับปรุง  โดยหลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศมีการแก้ไขปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว) 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
  ข้อเสนอ 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานการค้า 

ระหว่างประเทศ 
 
วาระท่ี ๔.7 เรื่องพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประกาศรับสมัครวิทยากรหลักสูตรทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผู้สมัคร
ต าแหน่งวิทยากรในสาขาต่างๆ จ านวน ๖ คน  
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ขอเสนอรายชื่อผู้สมัคร
ต าแหน่งวิทยากรฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวิทยากร
หลักสูตรทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการ
พิจารณาจ านวน ๖ คน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติการข้ึนทะเบียน
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๖ คน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติ เห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน       

๖ คน 
 
วาระท่ี ๔.8 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบ

เพื่อการค้า 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้ขออนุมัติหลักสูตร
ประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า ซึ่งได้จัดท าแผนตลอดหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ มี
ก าหนดการในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมจ านวน ๓๐ คน หลังจากเปิดการเรียนการสอน ๑๕ วัน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ต้องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อรายงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้จัดท ารายงานการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพื่อการค้า  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือ

การค้า 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า 
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วาระท่ี ๔.9 เรื่องพิจารณาเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือ ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(6)/218 วันที่ 19 มกราคม 
2560 เรื่องการปรับตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการตามนโยบายของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม โดยให้วิทยาลัยชุมชนปรับตัวชี้วัด/หลักฐาน/ร่องรอย/
ลักษณะที่พบให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยให้สภาวิทยาลัยชุมชนประเมินความเป็นไปได้และรับรอง
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และจัดส่งให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามอบหมาย 
 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีมติเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2561  

ประจ าเดือน มีนาคม 2561 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน            
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 3/2561 ตรงกับวันจันทร์  ที่ 12 มีนาคม 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมหอการค้าสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

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


