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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  9/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายปกรณ์     ปรีชาวุฒิเดช 
2. นายธีระ        อัครมาส 
3. นายยูโซะ      ตาเละ 
4. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง 
5. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์ 
6. นายยุทธนา   พรหมณี 

 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

  
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

 
1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ 
2. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม 
3. นายรพี         มามะ 
4. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์ 
5. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง 
6. นายไพศาล     ตอยิบ 

 

 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา 
2. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี 
3. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์ 
4. นางมารินี            กอรา 

รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
เจ้าพนกังานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
นักวิชาการพัสดุ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 

    “…เกียรติและศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้น ย่อมจะเกิดจากผลการปฏิบัติตัว และปฏิบัติงานของตนเอง 
คือ ปฏิบัติกิจการงานที่รับผิดชอบอยู่  ส าเร็จผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวดี
เที่ยงตรง สมควรแก่ต าแหน่งแก่หน้าที่ ในเรื่องนี้มีหลักการที่ใคร่จะแนะน า  ให้ปฏิบัติอยู่สามข้อ 
ข้อแรก ไม่ว่าจะท าสิ่งใดงานใดต้องตั้งใจกระท าให้จริง ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความบริสุทธิ์
ใจ จริงใจ มุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์พึงประสงค์ ของสิ่งนั้นเป็นส าคัญ ข้อสอง ต้องใช้หลักวิชา   
ใช้เหตุผลความถูกต้อง และความคิดไตร่ตรองที่สมบูรณ์  พร้อมทั้งด้วยสติและปัญญาเป็นเครื่อง
วินิจฉัย ตัดสินปัญหา และเป็นเครื่องปฏิบัติ ชี้น าแนวทางอยู่เสมอ จะละเลยไม่ได้  ข้อสาม ให้ถือ
ว่างานทุกด้านทุกสิ่ง ย่อมสัมพันธ์พึ่งพิงกันอยู่  จึงจ าเป็นต้องรู้จักประสานประโยชน์ กับทุกคนทุก
ฝ่าย อย่างเฉลียวฉลาด ด้วยความเมตตาปรองดอง…” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี    
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1  การตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารงานการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ.จชต.) 

สรุปเรื่อง   

กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งให้มีศูนย์ประสานงานและบริหารงานการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  

(ศปบ.จชต.) โดยมีท่านรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาเป็นผู้อ านวยการศูนย์        
แยกย่อยอีกเป็น 6 หน่วย มียุทธศาสตร์ส าคัญอยู่ 6 เรื่องส าคัญ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่ได้อยู่ใน
กรอบคณะท างานนี้  โดยท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าพบรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอการ
ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ว่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีส่วนเกี่ยวข้อง
เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ใช้งบบูรณาการจังหวัดชายแดนใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
ที่ผ่านมาซ่ึงเป็นงบที่แยกออกมาจากงบประมาณประจ าที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับ  ซึ่งมีความขัดแย้ง
กันอยู่  โดยท่านรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่อง การใช้จ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ และความไม่
ชัดเจนของพ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนลงไปช่วยจัดการ  ท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าในปีงบประมาณต่อไป 
ควรก าหนดพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก และ การใช้งบในหมวดนี้
ในไตรมาสที่ 1 ต้องใช้ให้ได้ 60เปอร์เซ็นต์  ในการด าเนินงานต่อไปจะให้วิทยาลัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยจะมีการแต่งตั้งค าสั่งคณะท างานเพ่ิมเติม 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือทราบ 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่อง การด าเนินงานค้นหาต้นแบบ/ต่อยอดและขยายผลความส าเร็จ การพัฒนา 
เศรษฐกิจบานรากและประชารัฐ(ต.ค.-ธ.ค.2560) 

สรุปเรื่อง 

  องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) อนุมัติให้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.)ด าเนินการ
โครงการค้นหาต้นแบบฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)ประมวลผลงานร่วมระหว่าง คสป.และ บ.ประชารัฐ 
(2)ประมวลความส าเร็จเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม (3)จัดท า
ข้อเสนอแนะพัฒนางาน  โดยจังหวัดนราธิวาสได้เข้ารับคัดเลือก การเชื่อมโยงเครือข่าย  ในรอบสุดท้าย   
9 จังหวัดทั่วประเทศ  ในเรื่องแปรรูป (กระจูด) 

  ข้อเสนอ 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอแนะให้ตั้งผู้รับผิดชอบ 

หลัก 1 คน เรื่องกระจูด  เพ่ือการประสานและขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น      
และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอความเห็น  เรื่องกระจูด ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะด าเนินการเรื่องกระจูด  มี 3 ประเด็น คือ (1) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
กระจูดในวิทยาลัยชุมชน (2) การผลิตกระจูด (3) การตลาด  

 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน 2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการ
สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดดิจิตัล 

๒. ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมร าลึกบุญคุณครู
และมอบทุนการศึกษา 

๓. ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ส านักอ านวยการ จัดโครงการศึกษาต้นแบบ
การน านวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนของนักศึกษา สาขาพัฒนาชุมชน 

๔. วันที่ 11 กันยายน 2560 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดโครงการอบรมการ
ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
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๕. วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมท าบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว  กับสถาน
ประกอบการเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

๖. ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ            
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมหนูน้อยเจ้าเวหา 
ณ ห้องประชุมผกากรอง  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗. ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ส านักอ านวยการ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขนม อบ เบเกอรี่ เพ่ือการประกอบธุรกิจ ณ อาคารฝึกอบรมระยะสั้น 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๘. ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ            
จัดโครงการฝึกอบรมการท าไอศกรีมเพ่ือสุขภาพ ณ อาคารฝึกอบรมระยะสั้น 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๙. วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร      
ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในงานของดี
เมืองนรา ครั้งที่ 42 

๑๐. ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ส านักอ านวยการ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  ณ ห้องประชุม
ผกากรอง  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๑. วันที่ 22 กันยายน 2560 ส านักวิชาการ  จัดโครงการสถานการณ์และแนว
ทางการป้องกันยาเสพติดในจังหวัดชายภาคแดนใต้  ณ ห้องประชุมผกากรอง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๒. ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก      
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

๑๓. วันที่ 22 กันยายน 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น 

๑๔. วันที่ 27 กันยายน 2560 ส านักวิชาการ  จัดโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือธุรกิจ  
๑๕. ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก      

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าน้ าผลไมเ้พ่ือธุรกิจ 
๑๖. วันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร    

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 
๑๗. วันที่ 28 กันยายน 2560  ส านักวิชาการ  จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

บ้านเจ๊ะมูดอ ของนักศึกษา สาขาการบัญชี 
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๑๘. วันที่ 28 กันยายน 2560  ส านักวิชาการ  จัดโครงการจิตอาสาท าความดีพัฒนา
โรงเรียน(ตาดีกา) 

๑๙. วันที่ 29 กันยายน 2560  ส านักวิชาการ จัดโครงการจิตอาสาแบ่งปันรักให้น้อง 
ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 

๒๐. ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ส านักวิชาการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรอนุปริญญา 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน     
กันยายน ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร          34,222,925.๐๐  บาท  
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            33,832,294.00 บาท  
เงินคงเหลือ                          390,630.91   บาท  

คิดเป็นยอดรวมของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 98.86 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ (สิ้นงบประมาณ พ.ศ.2560) สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ก.ย                         1,851,317.63 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ก.ย                   72,445.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                           ๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ก.ย               516,693.๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ก.ย                          ๐๐ บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                         1,851,317.63 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4    เรื่องการประเมินตนเองของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน(ตัวบ่งชี้ที่8)             
 (สมศ.ชุดที่5) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัย 
 ชุมชน และประเมินการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการประเมินประกันคุณภาพ(ตัวบ่งชี้ที่8)(สมศ.ชุดที่5)  
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และประเมินการจัดประชุมของ
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส ทุกท่านประเมินตนเอง ตามแบบรายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
(ตัวบ่งชี้ที่8)(สมศ.ชุดที่5) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และ
ประเมินการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.5    เรื่องข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน  
 พ.ศ.2560 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 

 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน ตามกระบวนการในข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอชื่อเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือเสนอสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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     รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 9/๒๕60  ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕60                    9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
 
 

 

     รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 9/๒๕60  ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕60                    10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

       รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 9/๒๕60  ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕60                 11 
 
 

วาระท่ี ๑.๒.6   เรื่องการเปิดอาคารเรียนใหม่ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ   

ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการย้ายหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  

จากเดิมท่ีศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ  มาใช้อาคารของส านักงานการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

ซ่ึงต้ังอยู่ในโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารดังกล่าว 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีพิธีการเปิดใช้อาคารของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ โรงเรียน      
บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 (รายละเอียดตามร่างก าหนดการดังแนบ ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
                    ที่ประชุมรับทราบ 
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ร่างก าหนดการประชุมสัญจรกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ณ หน่วยจัดการศกึษาอ าเภอรือเสาะ 
โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 

ต าบลรือเสาะออก  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

     วันที ่13 พฤศจิกายน 2560 
เวลา รายการ 

05.30น.-07.00น. 
เดินทางจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไปยัง โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)              
ต าบลรือเสาะออก  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 

07.00น.-08.30น. ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอรือเสาะ 

09.00น.-10.00น. 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน - เยี่ยมชมห้องเรียนของ
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  โรงเรียน           
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 

10.00น.-12.00น. 
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2560 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ     
รือเสาะ 

13.00น.-14.00น. 
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2560 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ       
รือเสาะ (ต่อ) 

14.00น.-15.30น. 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า  โรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์  
(วิทยาลัยชุมชนให้การสนับสนุนด้านการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม) 

16.00น.-16.30น. เดินทางกลับไปยังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
07.30 น.-.08.30น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 
 

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง 

12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00น.-14.30น. รับประทานอาหารว่าง 
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วาระท่ี ๑.๒.7    เรื่องสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือขับเคลื่อนให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก้าวไปสู่วิทยาลัยเพ่ือชุมชน โดยมีสภาวิทยาลัย
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป นั้น  
   

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดพังงาและ
จังหวัดกระบี่ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว  
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เสนอแนะแนว 

ทางโดยการน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับรู้มา  มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเพ่ือช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 
 

วาระท่ี ๑.๒.8    เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย 
 ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ  ๑๒  เดือน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามหนังสือ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน  นั้น  
   

ข้อเท็จจริง 
งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรวบรวมผลการ 

รายงานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือน าส่งให้แก่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว       
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



 
 
 
 

       รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 9/๒๕60  ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕60                 15 
 
 

วาระท่ี 1.2.9  เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา      
2559 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(5)/2813 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย
ก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีรายนาม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 3 ท่าน ดังนี้ 
ที ่ คณะกรรมการ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด 
1 ประธานกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
2 กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวระนนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3 กรรมการ 
วิทยาลัยชุมชน 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2560  

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัย       
ชุมชนนราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า จึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

วาระท่ี ๓.1 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชี 

 เงินฝากและถอนเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม 

บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนในพันธกิจรวมทั้งหมด นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงิน 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชุดเดิมหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอพิจารณาแต่งตั้ง     
คณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชุดใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์  อนุกรรมการ 
3. นายยุทธนา             พรหมณ ี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อเสนอ 

 เพ่ือโปรดทบทวนการพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิด
บัญชีเงินฝากและถอนเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชี 

เงินฝากและถอนเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และให้ด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องเดิม 

 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน ตามกระบวนการในข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอชื่อเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือเสนอสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป  
 

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

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อนุกรรมการวิชาการ 

วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย ์เป็นคณะกรรมการ     

สรรหา อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน 63 คน  

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 63 
คน ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    3  คน     
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน    6  คน  
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    3  คน
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- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จ านวน    2  คน 
- สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา   จ านวน    47  คน 
 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอพิจารณากลั่นกรอง 

และเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2             
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จ านวน 63 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  มาตรา 37 
 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน 63 คน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 

อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน 63 คน 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       

ครั้งที่ 10/2560 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้ งที่  10/2560 ตรงกับวันจันทร์ที่             
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ โรงเรียนบ้านยะบะ        
(อุปการวิทยา) จังหวัดนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

ปิดประชุม เวลา  
17.00 น. 

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


