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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  4/๒๕๖1 
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา  จังหวัดนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ        อัครมาส   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

 
1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา            บือซา  รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร             ปานจีน  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายอิบรอเฮม    แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป 
7. นายคมสรรค์         ชื่นรัมย์  สาธาณสุขช านาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…วินัยในตนเองนี้ จะต้องบังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญา ความ

เฉลียวฉลาด พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่
แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้น จากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะท าให้รู้จัก
ผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกัน ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่ง
ความเสื่อมเสียทั้งปวงได้ ทั้งทางกายทางใจ พาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิ์ศรี เกียรติ 
อ านาจทุกประการ...” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรือ
อากาศ   

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2524 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

สรุปเรื่อง  
วันที่ 2 มีนาคม 2561  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวัน”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียตริ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 ส านักวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมท ากระเป๋าจากเศษผ้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเสริมแก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 30 คน ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลูโบ๊ะบือซา จังหวัดนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ระหว่างวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 – 4 มีนาคม 2561 
 ส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ปีการศึกษา 2561 เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส 
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วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น      

เพ่ือเสริมทักษะการปูกระเบื้องให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 20 คน          
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 – วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ น าผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์

กระจูดเชิงพาณิชย์เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของวิสาหกิจชุมชนหัตกรรม
กระจูดวรรณี  ณ ต าบลพนาตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

วันที่  12 มีนาคม 2561  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาหลักสูตร”พ้ืนฐาน

การค้าระหว่างประเทศ”ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสและ
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมศุลกากรพิพัฒน์   ชั้น 3 ด่านศุลกากรอ าเภอ         
สุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

วัน ที่ 14 มีนาคม 2561   
 ส านักอ านวยการจัดโครงการขนมทองพับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต เพ่ือเป็น

การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าอบรม ณ หมู่ 8 บ้านตะลาฆอสะโต ต าบล
จอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 30 คน  

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561    
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสน าคณะผู้เข้าร่วมโครงการ แปรรูป

ผลิตภัณฑ์เกษตร มะม่วง เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปมะม่วงเบา เพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การแปรรูปมะม่วง ณ กลุ่มวิสหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก หมู่ 5 ต าบล        
สทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

วัน ที1่5 มีนาคม 2561   
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่ม

อาชีพ กิจกรรมประชุมคณะประธานกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 ส านักวิชาการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางและแนวโน้มของตลาดการค้าชายแดน
ไทย-มาเลเซีย” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หลักสูตรพ้ืนฐานการค้าระหว่าง
ประเทศ”ณ ห้องประชุมธารเพ็ชร 3 โรงแรมมารีน่า อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส     
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน 

วัน ที ่17 มีนาคม 2561   
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการเพาะเห็ด เพ่ือเป็นให้ความรู้ในการเพาะเห็ดที่ 

 ถูกต้องให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ณ หมู่5บ้านกูยิ ต าบลตะปอเยาะ   
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
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วัน ที่ 18 มีนาคม 2561    
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดกิจกรรม"น าเสนองานวิจัย"ตามโครงการ การศึกษาภูมิ

ปัญญาพิธีกรรมประเพณีการท านา เพ่ือเป็นการเผยแพร่งานวิจัย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที ่19 มีนาคม 2561-31 มีนาคม 2561   
 ส านักอ านวยการจัดโครงการอบรมขนมเบเกอรี่และขนมไทยเพ่ือการประกอบธุรกิจ ให้กับ

ผู้สนใจ โดยเปิดอบรมท้ังสิ้น 4 รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 60 คน  ณ อาคารห้องปฏิบัติการ
อาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 25 มีนาคม  2561 - 31 มีนาคม 2561 
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการการแปรรูปมะม่วงเบากลุ่มชุมชนบ้านกาลูโฆเพ่ือ

เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านกาลูโฆ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส  

วันที่ 25 มีนาคม 2561  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของ

พ้ืนที่ ประวัติของพ้ืนที่รวมถึงความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่ที่อยากเห็นการสร้างเสริม
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน  บ้านปูลาวาจิ หมู่.1         
ณ ศาลาอเนกประสงค์  

วันที่ 26 มีนาคม 2561  
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลางจังหวัด

นราธิวาส 
วันที่ 26 มีนาคม 2561 – 27 มีนาคม 2561 

 ส านักวิชาการจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวใน
เรื่องการจัดการอาหารไทย เพ่ือเป็นการให้ความรู้กับผู้สนใจในเรื่องหลักการการจัดการ
อาหารไทย ณ ห้องประชุมทุเรียนนก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 28 มีนาคม 2561  
 ส านักวิชาการน าผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน

ในกิจกรรมการอบรมการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ  ณ โรงแรมเซ็น
ทาราหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 26มีนาคม 2561 – วันที่ 30 มีนาคม 2561 
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ เปิดสอนหลักสูตรการปักผ้าคลุมผมสตรีด้วยมือ ให้กับ

ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส เพ่ือให้ผู้ต้องขังหญิงมีทักษะในการประกอบอาชีพ
เมือพ้นโทษ โดยมีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรมท้ังสิ้น 40 คน 

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 – 27 มีนาคม 2561  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 เพ่ือเป็นการให้ความรู้ในด้านการท าปุ๋ยให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 
35 คน ณ ชุมชนบ้านลู-โบ๊ะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการปฏิบัติการท าปุ๋ย
ไส้เดือน
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ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 – วันที่  6 เมษายน 2561 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ เปิดสอนหลักสูตรการขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก 

(รถขุด) ด้วยโปรแกรมเสมือนจริง เพ่ือเป็นการเสริมทักษะในการขับรถขุดและการสร้าง
บุคลากรในการท างานรถขุด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 30 คน ณ หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 28 มีนาคม 2561  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการจัดโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ชุมชนดิจิทัลมาเก็ตติ้ง เพ่ือเป็นท่องทางในการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 
 หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัด

นราธิวาส (หลักสูตรการท าลูกประคบและยาดม) ณ มัสยิดบ้านมือและห์ หมู่ที่ 7 ต าบลสาวอ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2561 – 7 มีนาคม 2561  

 นักศึกษาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ บ้าน
โนนสมบูรณ์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561 -  13 มีนาคม 2561  
 นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม    

ณ มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี 
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561 – 29 มีนาคม 2561 

 นักศึกษาสาขาอิสลามศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม       
ณ จังหวัดปัตตานี 

กิจกรรมจิตอาสา 
ระหว่างวันที่ 12  มีนาคม  2561 –  16  มีนาคม 2561 

 นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน รุ่น59  โครงการค่ายจิตอาสาซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร
ละหมาด ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561  
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รุ่น 59 จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณอาคารละหมาด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลิตภัณฑ์จาก

ชาเจ๊ะเหม กิจกรรมที่ 2 การท าสครับชาเจ๊ะเหม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน ณ ศูนย์
ชาเจ๊ะเหม ม.3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม 
๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มีนาคม 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      9,385892.20  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,817,821.78 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           12,203,713.98 บาท 
     เงินคงเหลือ   6,323.001.02 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.พ.  2,416,092.41  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน มี.ค.        79,865.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน มี.ค.        79,865.00  บาท 

รายจ่าย 
ยอดรายจ่าย เดือน มี.ค.        42,520.00  บาท 
ยอดลูกหนี้เงินยืม เดือน มี.ค.     177,300.00  บาท 
ยอดลูกหนี้ใบส าคัญ เดือน มี.ค.     146,500.00  บาท

  
รวมรายจ่าย เดือน มี.ค.      366,320.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ           2,187,377.41  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4   เรื่องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง           

เรื่องเดิม   
  ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2561 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาพิเศษ 2 กระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ เพ่ือสื่อสารให้วิทยาลัย 

ชุมชน ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 157/2561     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา   

๒๕61 ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
 ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ข้อมูล  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียน
ทั้งหมด 860 คน 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ .ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 โดย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ตาม
กระบวนการในข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอชื่อเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือเสนอสภา
สถาบันแต่งตั้งต่อไป นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ตามค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ ที่  

12 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหอการค้าสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส             
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
469 คน ประกอบด้วย 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    ๔๒    คน        
  ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    ๑๐๖  คน  
  ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   ๖๒    คน 
  ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน    ๑๕๙  คน 
  ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    ๖๒    คน 
  ๖.  สาขาวิชาการบัญชี               จ านวน    ๑๓    คน 
  ๗.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  จ านวน    ๒๕    คน 
   

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอพิจารณากลั่นกรอง 

และเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา  ๒๕60 จ านวน 469 คน  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (11) ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา 

สถาบันมอบหมาย 
ข้อเสนอ   

เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร 

อนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 
วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประกาศรับสมัครวิทยากรหลักสูตรทักษะและเสริมสร้าง 

ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัครต าแหน่ง
วิทยากรในสาขาต่างๆ จ านวน 6 คน  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ขอเสนอรายชื่อ
ผู้สมัครต าแหน่งวิทยากรฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่องคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองวิทยากรหลักสูตรทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต 
(หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาเมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการพิจารณา จ านวน 6 คน  จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้สอนพิเศษตามข้อ ๔(๑) ต่อสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่งตั้งต่อไป  

  ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 6 คน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 6 คน และมีข้อเสนอแนะ 

ในการคัดเลือกวิทยากรของหลักสูตรฝึกอบรมว่า ควรมีคุณสมบัติในการคัดเลือกให้เหมาะสมกับสาขา
นั้นๆหรือมีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และประสบการณ์ ได้ดียิ่ง 
 



         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/๒๕61  ประจ าเดือน  เมษายน ๒๕61       หนา้    11    
 
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้สอนพิเศษหลักสูตร 

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6 -28 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยมีสาขาวิชาที่ เป็นรับสมัครผู้สอนพิเศษ คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, สาขาวิชาอิสลามศึกษา, 
สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หมวดศึกษาท่ัวไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักอ านวยการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอนพิเศษ

หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 คน เพ่ือขึ้น
ทะเบียนผู้สอนพิเศษในสาขาวิชาต่างๆท่ีได้เปิดรับสมัคร โดยแยกตามรายวิชา  

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

หนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 คน และมีข้อเสนอแนะในการคัดเลือกและคัดกรองผู้สอนพิเศษ
หลักสูตรอนุปริญญา โดยต้องเป็นคนดีของสังคม และถ้าเป็นผู้สอนพิเศษที่มาจากหน่วยงานของราชการ
ต้องมีความเห็นและรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นมาประกอบในการพิจารณาคัดเลือกด้วย 
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วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
 ด้วยที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 

ได้พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา 37(5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 
ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับสภาวิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ด าเนินออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ...... ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ โดยได้จัดท า 
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.
2561  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (5) ออกระเบียบและข้อบังคับของ 

วิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
 

ข้อเสนอ  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 และขอแก้ไขข้อความ ในหมวด 2 การด าเนินงาน
และการประชุม ข้อ 9 ให้มีการประชุมคณะกรรมการปกติอย่างน้อยสามเดือนครั้ง แก้ไขข้อความเป็น  

ให้มีการประชุมคณะกรรมการปกต ิ1 ครั้งทุกๆ 3 เดือน    
 
วาระท่ี ๔.5 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รอบ 2 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนจัดท าแผนการใช้เงินรายได้

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 2 เพ่ือเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
อนุมัติ เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนักศึกษาหรือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
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  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการใช้เงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2561  ณ  สิ้นไตรมาส 2 และแผนขอใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 2 ซึ่งมีจ านวน  2 กิจกรรม คือ การปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร ,จัดซื้อครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการสอน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง  

 

ข้อเสนอ  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบ 2 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รอบ 2 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่ อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส             

ครั้งที่ 5/2561 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน  ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 5/2561 ตรงกับ    
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 แต่เนื่องจากตรงกับวันหยุดทางราชการ(วันพืชมงคล) จึงเลื่อนเป็น 
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 6.2 เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน  
สรุปเรื่อง 
  การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดนราธิวาส  มีการเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ซึ่งมีหลายชุมชนด้วยกัน
ในจังหวัดนราธิวาส  เช่น  ชุมชนบ้านทอน  ชุมชนบ้านยะกัง  เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าในแต่ละชุมชนยังมีสิ่งที่มี
ความจ าเป็นต้องเข้าไปพัฒนา เช่น การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นๆ เรื่องอาหารพ้ืนเมืองของชุมชน และเรื่องการบริหารจัดการชุมชน   

โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น่าจะจัดหลักสูตรให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการ 
ท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


