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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  10/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 13.0๐ น. 

ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ห้องประชุมเทศบาลต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผู้เข้าประชุม  

1. นายปกรณ์     ปรีชาวุฒิเดช ประธานกรรมการ 
2. นายธีระ        อัครมาส  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายยูโซะ      ตาเละ  กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายรพี         มามะ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา   พรหมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายไพศาล      ตอยิบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา         บือซา  รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
5. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายการียา  สามะ  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ 
7. นายทวี  ค ามินทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
8. นางวรรรัตธิญา บินมะ  คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
9. นายนิกร  เซ้งเถียร  คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
10. นางสาวซีตีมูนา ปายอดือราแม คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
11. นายรอยาลี มูซอ  คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 



       รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 10/๒๕60  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕60                    2 

 

 

12. นายศรัณย์ จันทร์แจ่ม คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
13. นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัลย์ คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
14. นายเจริญลาภ นราสัตย์วงศ ์ คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 

    “…ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางท่ีดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือท า เมื่อยังไม่ 
ลงมือท า ประโยชน์ก็ยังไม่เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใด   
ถ้าไม่น ามาลงมือท าก็ปราศจากประโยชน์ การลงมือท าหรือปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับการที่สมอง 
หรือใจสั่ง คือ ใจสั่งเมื่อไรอย่างไร ก็ท าเมื่อนั้นอย่างนั้น ฉะนั้นถ้าใจไม่สู้ คือ อ่อนแอลังเล  
เกียจคร้าน หรือใจไม่สุจริต ไม่เที่ยงตรง ก็จะไม่ลงมือท า หรือท าให้คั่งค้าง ท าให้ชั่ว ท าให้ 
เสียหาย เป็นการเบียดเบียน ผู้อื่น ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นการสร้างสรรค์ หากแต่จะ 
เป็นการบันทอนท าลาย  ให้เกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต…” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ
ศรรามาธิบดี    จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องค าสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของศึกษาธิการจังหวัด 

สรุปเรื่อง   

ไดม้ีการแต่งตั้งอนุกรรมการของศึกษาธิการจังหวัด 2 อนุกรรมการ คือ อนุกรรมการ  

ด้านยุทธศาสตร์ และ อนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา โดยจะมีทุกจังหวัด ซึ่ง นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับคัดเลือกในต าแหน่ง ประธานกรรมการ อนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ นายไพศาล ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับ
คัดเลือกในต าแหน่ง อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

  ข้อเสนอ 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  

   
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ ดังนี้ 
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๑. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร เข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเมรุมาศจ าลอง ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจ าลอง 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส 

๒. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมนิเทศการ
ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม กลุ่มแม่บ้านลุโบะบือซา อ .ยี่งอ           
จ.นราธิวาส 

๓. วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร       
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี  
นครินทราบรมราชชนนี และ วัน พอสว.ประจ าปี 2560 ณ บริเวณหน้าพระบรม
อนุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในต าหนักสุคิริน  อ.สุคิริน  
จ.นราธิวาส 

๔. วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร       
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราช
เสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส 

๕. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพ้ืนที่นิเทศการ
ติดตาม การเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม กลุ่มแม่บ้านลุโบะบือซา อ .ยี่งอ           
จ.นราธิวาส 

๖. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้ารับประกาศ
เกียรติคุณแก่ส่วนราชการ ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 บรรลุรายจ่ายการเบิกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของคณะรัฐมนตรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้มอบ ณ ห้อง
ประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส 

๗. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร       
เข้าร่วมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ณ ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

กิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
1. โครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโคก

พะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
2. โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสถานศึกษาการ

เรียนอัลกรุอ่าน ของนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา ปี 2558 บ้านมะนังกาหยี        
ต.มะนังกาหยี อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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3. โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนามัสยิด ของนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ณ มัสยิดดารุลสลาม หมู่ 2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก     
จ.นราธิวาส 

4. โครงการสานฝันเพ่ือน้อง สถานเลี้ยงเด็กก าพร้าอูยูฮูรัยเราะห์ ของนักศึกษาสาขา
การบัญชี ณ หาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร          16,742,560.๐๐  บาท 
เบิกจ่ายสะสม          0.00 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน       337,960.00 บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                337,960.00 บาท  
เงินคงเหลือ                      16,404,600.00   บาท  

 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



       รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 10/๒๕60  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕60             6 
 
 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ต.ค                        1,851,317.63 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ต.ค                 24,375.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                       ๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ต.ค                         ๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ต.ค                      00 บาท 

ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                        1,875,692.63 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
วาระท่ี ๑.๒.4    เรื่องผลการประเมินการประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา   
 2559 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีการด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่วันที่  3-4  พฤศจิกายน  2560  โดยมีรายนามคณะกรรมการ  
ดังนี้ 

 
ที ่ คณะกรรมการ ชื่อ-สกุล 
1 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 
2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์สุเทพ    สันติวรานนท์ 
3 กรรมการและเลขานุการ นางสาวศจีมาศ             พูลทรัพย์ 
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ข้อเท็จจริง   
   ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอรายงานผลการประเมินการประกันคุณ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559   และจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนา ตามที่
คณะกรรมการประเมิน 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอต่อที่ประชุมว่า        
มีการประชุมบุคลากร เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนงานต่างๆเพ่ือปรับปรุงในปีงบประมาณ
ถัดไป และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้เข้ากับตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพโดยเน้นตัวชี้วัดที่ยังได้ผลการประเมินต่ า    
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วาระท่ี ๑.๒.5    เรื่องคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
   ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ 139/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
 
  ข้อเท็จ   
  ในการนี้   คณะกรรมการพิจารณาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  
ได้ด าเนินพิจารณาสรรหาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง   
2. นายแสงทอง    ปรีชาวุฒิเดช   

  

คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
1. นางสาวจุฑามณี  หามะ     
2. นายนิรัตน์   นราฤทธิพันธ์  
3. นายมหิศร   ปัตนราษฎร์  
4. นายอภินันท์  เบญจมามาศ    
5. นายวิกรม   ธนสมบัติมงคล   
6. นายมาหามะ  อูเซ็ง              
7. นายวิศรุต   แต่งงาม           
8. นายอังคฤทธิ์  เจ๊ะมะ            
9. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ     
10. นายธานี รังสิมันตุ์วงศ์           

 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.6   เรื่องคณะกรรมการบริหารหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
   ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ 140/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
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ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้  คณะกรรมการพิจารณาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ    
ได้ด าเนินพิจารณาสรรหาคณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายธีระ  อัครมาส   
2. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  
3. นายทวี  ค ามินทร์  

 

คณะอนุกรรมการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
1. นายมะรอยาลี มูซอ   
2. นางสาวซีตีมูนา ปายอดือราแม  
3. นายนิกร  เซ้งเถียร   
4. นายเจริญลาภ นราสัตย์วงศ ์  
5. นายสวัสดิ์  ศิริไพรวัลย์  
6. นางวรรรัตธิญา บินมะ   
7. นายนคเรศ  หลิกแก้ว  
8. นางสาวนภาพร ศรีแก้วอ่อน  
9. นายฮัมดัน  ยะโกะ   
10. นายศรัณย์  จันทร์แจ่ม  
11. นายจ าเป็น  ปิยะรัตน์  

 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7    เรื่องกิจกรรมกวนอาซูรอสามัคคีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
  ด้ ว ย ส า นั ก วิ ช า ก า ร  ก ลุ่ ม ง า นกิ จ ก า ร นั ก ศึ กษ า  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส  
ก าหนดจัดกิจกรรมกวนอาซูรอสามัคคีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
ร่วมกันอนุรักษ์  สืบสาน ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของท้องถิ่น และเพ่ือความสามัคคีและ
สร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข   
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ข้อเท็จจริง 
  โดยจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30–17.00น.             

ณ อาคารอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอต่อที่ประชุมว่า  

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มอบเงิน จ านวน 3,000บาท เพ่ือใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 

 
วาระท่ี ๑.๒.8    เรื่องโครงการปลูกพืชระยะสั้น(แก้วมังกร) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดโครงการการปลูก

พืชระยะสั้น  (กิจกรรมศึกษาดูงาน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต โดยจัดในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2560 วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้  เพ่ือศึกษาการปลูกแก้วมังกรและศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 
ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ และศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งชันโรงและวิธีการเก็บน้ าผึ้งชันโรง  

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ การจัดโครงการปลูกพืชระยะสั้น (กิจกรรมศึกษาดูงาน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 20 คน ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโตได้ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการศึกษา
วิธีการปลูกพืชระยะสั้น และจะน าไปพัฒนาและสร้างอาชีพในหมู่บ้านต่อไป 
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.9  เรื่องโครงการอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดโครงการอาซูรอ

สัมพันธ์ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต หมู่ 8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกวนขนมอาซูรอและสานต่อประเพณี
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างความสุข ความรัก และความสามัคคีในชุมชนและ
หมู่บ้านใกล้เคียง  
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ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  การด าเนินงานโครงการอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 100 คน โดยมีกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มพ่อบ้าน มาร่วมกันกวนขนมอาซูรอกันการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดส้ร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีในชุมชนเป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2560  

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 22 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของหน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการ
เรียนการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2561 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

 ในการนี้ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จึงขอเสนอ 
พิจารณาอนุมัติเรื่องแผนการจัดการศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ   

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
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 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด           
(๒)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือ
สนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ แผนการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม เสนอแนะให้หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดท าหลักสูตรที่เป็น 

เอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาแผนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้พิจารณาโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ในการด าเนินโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน  ๓๐๐ คน และการจัดหลักสูตรบริการทางวิชาการ  ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๓๓๐ 
คน  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้ประชุมหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหง
โก-ลก และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือร่วมกันจัดท าแผน
หลักสูตรระยะสั้นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้จั ดท าแผนการ
ด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้นประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ๔๕ ชั่วโมงขึ้น
ไป จ านวน ๙ หลักสูตร และหลักสูตรบริการทางวิชาการ ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง จ านวน 8 หลักสูตร จึงขอ
เสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด           
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
สนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
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ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ แผนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

 
วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ .ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  โดยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ตามกระบวนการ
ในข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอชื่อเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือเสนอสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป 
นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน ตามกระบวนการในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยมีผู้เข้าเสนอรายชื่อตามต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
2. ต าแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย จ านวน 1 คน 

มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
คือ อาจารย์บดินทร์     แวลาเตะ 

3. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  จ านวน 3 คน   มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
 1. นายสมมาศ          ประทุมวัลย์ 

2. ผศ.ดร.สายทอง      แก้วฉาย 
3. นายระวิ               แก้วสุกใส  

4. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านหรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน จ านวน 
2 คน  มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
 1. นายโสภณ          อีแมลอดิง 

2. นายภานุมาศ       ชนากานต์ 
5. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนประจ าในวิทยาลัย จ านวน 1 คน 

มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
คือ นางสาธิยา        บือซา 
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6. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนพิเศษ  จ านวน 1 คน 

มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  
คือ นายรุสดี          บินหะยีสะมะแอ 

7. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ผู้อ านวยการมอบมอบหมาย เป็นเลขานุการอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัย  

คือ นางสาวอุไรวรรณ    ชินพงษ์ 
8. ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  

คือ นางฟาทูณี       มะมีเยาะ 
 

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

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและเสนอสภา 

สถาบันแต่งตั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

  ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       

ครั้งที่ 11/2560 ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้ งที่  11/2560 ตรงกับวันจันทร์ที่             
11 ธันวาคม  2560 แต่เนื่องจาก ตรงกับวันหยุดทางราชการ จึงเลื่อนเป็น  วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 
2560  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

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


