
         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 3/๒๕61  ประจ าเดือน  มีนาคม ๒๕61                    หนา้   1 
 

 
รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที่  3/๒๕๖1 

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 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. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

 
1. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายจ าเป็น           ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายอิบรอเฮม    แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวฮานีซะห์    บินยูโซะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป 
8. นายคมสรรค์        ชื่นรัมย์  สาธาณสุขช านาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การรู้จักประมาณตน ท าให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่ได้พอเหมาะ 

พอดีกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังท าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น    ผู้รู้จักประมาณตน ท างาน ได้ผล
ดีกว่าคนอ่ืน ผู้ที่แม้จะมีความรู้ความสารถมากกว่าแต่ไม่รู้จักประมาณตน ...” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2541 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาสประจ าเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 ดังนี้  
ระหว่างวันที่ 29 – 31  มกราคม 2561  

ส านักวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้น านักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้น านักศึกษา ประจ าปีงบ
ประมาน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  
 ส านักวิชาการจัดปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอเมือง ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะโครงการกีฬาสัมพันธ์หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลิตภัณฑ์จากชา
เจ๊ะเหม กิจกรรมที่ 2 การท าสครับชาเจ๊ะเหม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน ณ ศูนย์ชาเจ๊ะเหม ม.3 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  
ส านักวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์พิเศษ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561  
ส านักอ านวยการจัดโครงการอบรมน้ าดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพรุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น   

15 คน ณ อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าชุมชนโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และ

การควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายรับรอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  ณ อาคาร
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  
 ส านักวิชาการจัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาสรุ่น 58 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

หลักสูตรการแปรรูปกล้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ณ บ้านกาลูโฆ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น     

30 คน ณ ชุมชนบ้านเปล อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก กิจกรรมการน าเสนอผลงานโครงงานและการแสดง ของ

นักศึกษาก่อนจบหลักสูตรอนุปริญญา  เพ่ือเปิดเวทีให้นักศึกษามีพ้ืนที่ในการแสดงออก น าเสนอผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การท างานร่วมกัน และพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพลงพ้ืนที่โครงการวิจัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจาก

ภายใน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์12 อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  กิจกรรมการประชุมสนทนากลุ่ม 
(focus grop) เพ่ือศึกษาหารูปแบบแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยพ่ึงตนเองของ
ชุมชนอย่างเหมาะสม 

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2561  
ส านักอ านวยการจัดโครงการอบรมน้ าดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพรุ่นที่ 2  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น   

15 คน ณ อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561  
กลุ่มงานหลักสูตรระยะสั้น ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ให้กับนักเรียนและเยาวชนผู้ต้องโทษจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 และ 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส

ผ่านพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร เรื่อง ผ้าและเครื่องแต่งกายมลายูในจังหวัดนราธิวาส” ณ ห้องประชุม
จันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  
ส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning”    ซึ่งมีครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วม
โครงการ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ระหว่างวันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์ 2561  

 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การท าขนมอบ ให้กับผู้สนใจเข้าอบรม
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  ณ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 
ส านักอ านวยการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนารารุ่นที่ 1 โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ณ อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

วันที ่21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัด

นราธิวาส ในกิจกรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน  
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 24- 25 กุมภาพันธ์  2561  
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดอบรมโครงการการท าไข่เค็มพอกฮาลาล 

ให้แก่ชาวบ้านตะลาฆอสะโต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2561   
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลางจังหวัด  อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 มีนาคม 2561 
ส านักวิชาจัดโครงการฝึกอบรมท ากระเป๋าจากเศษผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนต าบลลูโบ๊ะบือซา ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลลูโบ๊ะบือซา จังหวัดนราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 มีนาคม 2561 
ส านักอ านวยการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนารารุ่นที่ 2  โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ณ อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  
๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5     1,174,300.00        บาท   
รวม             18,526,715.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม     7,130,210.46 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,282,283.94 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น    9,412,494.40 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.พ.                         2,006,647.41 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ก.พ.                 549,885.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                         00  บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ก.พ.                 82,700.๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.พ.            381,540.00 บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                         2,092,292.41 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4   เรื่องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง           

เรื่องเดิม   
  ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561 
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ เพ่ือสื่อสารให้วิทยาลัยชุมชน  

ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 100/2561 ลงวันที่           
13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการจัดอบรมงานหลักสูตรระยะสั้น ประจ าเดือนเมษายน 256๑ 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม 

  ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่        
13 พฤศจิกายน 2560  
  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้จัดท าปฏิทินการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
                     ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕61 ระหว่างวันที่ 1-30  มีนาคม  พ.ศ.๒๕61 นั้น 

ข้อเท็จจริง 

    ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2561  รวมทั้งหมด 167 คน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2561 วันพุธ ที่ 14  

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหอการค้าสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส             
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 หน้า  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักวอลเลย์บอล 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ด้วยหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ส ารวจความ

ต้องการของประชาชนทั่วไปและนักศึกษาในอ าเภอรือเสาะ ในด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผล
การส ารวจพบว่า ประชาชนทั่วไปและนักศึกษามีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลมากท่ีสุด 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดท า

หลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักวอลเลย์บอลขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านกีฬาให้กับประชาชนทั่วไป
และนักศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอ   

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักวอลเลย์บอล 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตร โดยให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรระยะสั้น
อาชีพนักวอลเลย์บอล เปลี่ยนเป็น หลักสูตรระยะสั้นนักวอลเลย์บอล และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประกาศรับสมัครวิทยากรหลักสูตรทักษะและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  มีผู้สมัครต าแหน่งวิทยากรในสาขาต่างๆ จ านวน 32 คน และมีผู้สมัครเพิ่มเติม นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
   ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสขอเสนอรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งวิทยากรฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ เพิ่มเติม เพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นวิทยากรฝึกอบรม ดังนี้  วิทยากรฝึกอบรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน ,         
วิทยากรฝึกอบรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 คน และวิทยากรฝึกอบรม สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน  รวมทั้งสิ้น 8 คน 

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

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 8 คน    

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 8 คน 

 
วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ด้วยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  ได้ว่างลง 

1  ต าแหน่ง  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน วิทยาลัยชุมชนละ 1 ท่าน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประชุมตามข้ันตอน ให้บุคลากรเสนอ 

รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  
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จ านวน 1 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ซึ่งมีการประชุมบุคลากรเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2561 เวลา 09.00น. ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับแล้ว เพื่อให้สภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส พิจารณา  

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

หนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งต้ัง 

จากบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คือ รองศาสตราจารย์        
ดร.มนตรี แย้มกสิกร 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นกรรมการสภา 

วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส    ครั้งที่ 4/2561 

ประจ าเดือน เมษายน 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สอง
ของเดือน  ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 4/2561 ตรงกับ  วันจันทร์ ที่ 9 
เมษายน 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(ขอปรับ) 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอเพ่ิมเติมในเรื่องการขออนุมัติเพ่ือสร้างห้อง
ประชุม เพ่ือรองรับการสัมมนา การจัดอบรม หรือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบันห้องประชุม
ที่ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับของผู้ที่มาใช้งาน  และคณะกรรมการสภาเสนอให้มีห้องประชุมเหมือน
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มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  โดยท่าน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส มีห้องประชุมรองรับส าหรับผู้ที่มาใช้งานและในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย จ านวน ประมาณ 
300 คน 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

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


