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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  11/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายปกรณ์    ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายธีระ        อัครมาส   รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา   พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ 

1. นางกรรณิการ์   ด ารงวงศ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายไพศาล      ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา         บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นายทวีบุญ เชาวะเจริญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นายจ าเป็นปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
5. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางสาวฮานีซะห์    บินยูโซะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…วินัยนั้นเมื่อน ามาฝึกปฏิบัติ จะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติ

เป็นระเบียบ จึงอาจท าให้เกิดความ เพราะต้องฝืนกระท า แต่เมื่อปฏิบัติให้ชิน จนรู้สึกว่า
เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็จะส าเร็จผล ท าให้เป็นคนมีระเบียบ และเป็นระเบียบคือคิดก็เป็น
ระเบียบ ท าก็เป็นระเบียบ ตามล าดับขั้นตอนตามกาลเทศะ ตามความพอเหมาะพอสมควร 
หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการท างาน สามารถน ารู้วิชา
ความรู้และความช านาญทุกๆประการ ไปใช้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ส าเร็จผลเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ช่วยให้เกิดผลสมบูรณ์ตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัย ให้เจริญสวัสดีทุก
เมื่อ ...” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามวีดีทัศน์) 
สรุปเรื่อง 

1. ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต้อนรับคณะกรรมการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าการศึกษา 2559 

2. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงาน
โครงการปลูกพืชระยะสั้นของกลุ่มชุมชน ตะลาฆอสะโต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

3. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายสมหวัง เรืองเพ็งปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ 3 สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

4. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคารหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ โรงเรียนบ้าน ยะบะ (อุป
การวิทยา) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
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5. วันที่ 13 พฤศจิกายน 25602560 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

6. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร เข้า
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา 
ศาลากลาง จ.นราธิวาส 

7. ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการ จัดประชุมผู้ประกอบการ
นักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

8. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการท าบัญชี
ครัวเรือน กลุ่มสตรีลุโบ๊ะบือซา ณ องค์การบริการส่วนต าบลลุโบ๊ะบือซาอ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส 

9. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร เข้าร่วม
พิธีถวายราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสวรรคตร.6ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรต ิ7 รอบพระชนม์พรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส 

10. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพ จัดโครงการอบรมธุรกิจการ
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ณ ชุมชนบ้านแปล อ.เมือง จ.นราธิวาส 

11. ระหว่างวันที่ 27พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ส านักอ านวยการ จัดโครงการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักศึกษา กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจ.นราธิ
วาส 

2. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักศึกษา กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  จ.นราธิวาส 

3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักศึกษา กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  จ.นราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.๒ เ รื่ องรายงานการใช้ เ งินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิ วาส  ประจ า เดือน        
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

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

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1     16,742,560.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2    262,800.00 บาท 
รวม      17,005,360.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม          337,960.00 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน      2,726,176.18 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น      3,064,136.18 บาท 
   เงินคงเหลือ    13,941,223.82 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ย.                 1,875,692.63 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน พ.ย.               17,220.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                        ๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน พ.ย.                          ๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน พ.ย.             33,410.00 บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 1,859,502.63 บาท 

   
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.4เรื่องกรอบเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามท่ี ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานตามพันธกิจของ 

วิทยาลัยชุมชน  ด้านการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม  ตาม
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมาย  สามารถ
น าส่งผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  นั้น         

  
ข้อเท็จจริง  

 ในการนี้  ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดส่งกรอบเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธ
กิจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าเดือน ธันวาคม 2560และเดือน  

มกราคม 2561 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
  ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้นประจ าปีงบประมาณ 2561
ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
 

  ข้อเท็จ   
  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้จัดท าปฏิทินการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖0 และเดือนมกราคม 2561 จึงขอเสนอคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อโปรดพิจารณา  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2560  

วันจันทร์ ที่ 13  พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ห้องประชุมเทศบาล 
ต าบลรือเสาะ  อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 17 หน้า  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุม
ครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 เรื่องประกันคุณภาพ (แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา              

ปีการศึกษา 2560) 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม  
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้มีการเสนอแนะ จุดแข็ง  

จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2559 นั้น 
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ข้อเท็จจริง   
1.  ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการประกัน 

คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2560 ตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

2. ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (ตามองค์ประกอบตัว
ที่ 9)  ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนเกณฑ์การ
ประเมิน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่นักศึกษามีการท ากิจกรรม  จิตอาสา 
(คะแนนเต็ม5)  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑     เรื่องพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประกาศรับสมัครวิทยากรหลักสูตรทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้สมัคร
ต าแหน่งวิทยากรในสาขาต่างๆ จ านวน32คน  
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ขอเสนอรายชื่อผู้สมัคร
ต าแหน่งวิทยากรฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวิทยากร
หลักสูตรทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการ
พิจารณา จ านวน 32คน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติการขึ้น
ทะเบียนวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10)แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย  

http://122.154.43.75/quality/detail2.php?SID=3.1&year=2558
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ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิห็นชอบวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมจ านวน 32คน 

 

 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร  การท าขนมอบเพื่อการค้า 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ศึกษาศักยภาพและความ

ต้องการของชุมชนด้านอาชีพ จึงจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร การท าขนมอบเพ่ือการค้าและได้จัดวิพากษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรการท าขนมอบเพื่อการค้า เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๐ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรการท าขนมอบเพ่ือการค้า  

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

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 
  ข้อเสนอ 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร การท าขนมอบเพ่ือการค้าและอนุมัติเปิด
สอนหลักสูตร  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติสูตรประกาศนียบัตร การท าขนมอบเพ่ือการค้าและอนุมัติเปิดสอน

หลักสูตร  
 
วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพื่อ

การค้า 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้

จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า ณ เรือนจ าจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
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  ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนได้จัดท า

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยก าหนดเป้ารับเข้าศึกษา
จ านวน ๓๐ คนและด าเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

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

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๑7 หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนในเรื่องการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ดังนี้ 

๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบองอ  ต.บองอ  อ.ระแงะ    
จ.นราธิวาส  และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้านยานิง ต.จวบ  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส 

๒. วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกูยิ  ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส 
กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จากการศึกษาความต้องการของชุมชน 

จ านวน  ๑๗  หลักสูตร ดังนี้  
๑. หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ จ านวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย 

 ๑.๑ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑.๑.๑คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 ๑.๑.๒ การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  
 ๑.๒ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑.๒.๑การขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด)ด้วยโปรแกรมเสมือนจริง (ภาคทฤษฎี) 
    ๑.๓ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์ 

  ๑.๓.๑การท าขนมพ้ืนบ้าน 
  ๑.๓.๒ การท าขนมอบเบอเกอร์รี่ 

    ๑.๔ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์(หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
           ๑.๔.๑ การปักผ้าคลุมผมสตรีด้วยมือ
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    ๑.๔.๒ การร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผม 
       ๑.๕ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์(หมู่วิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม) 
    ๑.๕.๑ การเพ้นท์ผ้าบาติก 
 
๒. หลักสูตรฝึกอบรมสัมฤทธิบัตร จ านวน ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย 

      ๒.๑ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์ 
 ๒.๑.๑การแปรรูปมะม่วงเบา 
 ๒.๑.๒ อาหาร-ขนมพ้ืนเมืองนราธิวาส 
 ๒.๑.๓ ขนมอบเพื่อธุรกิจ  
   ๒.๒ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒.๒.๑การขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด) ด้วยโปรแกรมเสมือนจริง  (ภาคปฏิบัติ) 
 ๒.๒.๒การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนราธิวาส 

       ๒.๓ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาศิลปกรรมศาสตร์(หมู่วิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม) 
 ๒.๓.๑การประดิษฐ์เรือกอและจ าลอง 
      ๒.๔ หลักสูตรฝึกอบรมสาขามนุษย์ศาสตร์ 

  ๒.๔.๑ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       ๒.๕ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
  ๒.๕.๑ ธุรกิจแคคตัสออนไลน์ 
        ๒.๖ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๒.๖.๑ การผลิตของที่ระลึกเชิงพาณิชย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน   
กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรมได้จัดท าการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ

สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ กลุ่ม OTOP ของจังหวัดนราธิวาส กลุ่มวิทยากร
อิสระ เป็นต้น ในวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 17 หลักสูตร   

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

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 17 
หลักสูตร   

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน ๑7 

หลักสูตร  
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วาระท่ี ๔.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา    
ปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท า

แผนการรับสมัครนักศึกษา และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1   

  ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท า

ร่างแผนการรับสมัครนักศึกษา และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 โดยก าหนดเป้า
รับเข้าศึกษาจ านวน 570 คน และด าเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม ๒๕๖1  

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

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖1 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖1 
 

วาระท่ี ๔.6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบอนุมัติ 

หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เมื่อ
วาระการประชุม  ครั้งที่ 4/2556  วันที่ 11 เมษายน  2556 และหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  เมื่อวาระการประชุมครั้งที่  11/2558 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558  นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามหลักสูตรที่อนุมัติบางท่านมีการโยกย้ายและปัญหาสุขภาพ  
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) หมาย
เหตุ ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี ,ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี ,ป.โท) 

1 นางสุพรรณี  พรหมชัย 
3830100197733 

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) 

นางสุพรรณี  พรหมชัย 
3830100197733 

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) 

คงเดิม 

2 นางสาวนัสรินทร์  ซูมา 
1960500002215 

น.บ.(นิติศาสตร์) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

นางสาวนัสรินทร์  ซูมา 
1960500002215 

น.บ.(นิติศาสตร์) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

คงเดิม 

3 นางสาวลักษณาภรณ์ พระธาตุ 
3900100798748 

ศศ.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) 

นางอมลวรรณ  ยอดรัก 
3960100297460 

บธ.บ.(การตลาด) 
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) 

เปลี่ยน
ใหม่ 

 
2. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) หมาย
เหตุ ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 

1 นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
3960400096435 

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม) 
ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 

นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
3960400096435 

ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 
ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
 

คงเดิม 

2 นายรอสดี   เจ๊ะเง๊าะ 
3960500184972 

ศศ.ม (พัฒนามนุษย์และสังคม) 
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

นางสาวสาธิกา คงคุณ 
3969900293343 

บธ.บ.(การบัญชี) 
ศศ.ม.(การจัดการการ
พัฒนาสังคม) 

เปลี่ยน
ใหม่ 

3 นายไสว  ชินพงษ์ 
3960100294827 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) 

นายไสว  ชินพงษ์ 
3960100294827 

ศ ษ . บ . ( ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

คงเดิม 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร

ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามต้องการของท้องถิ่น ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
ข้อเสนอ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  2  สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการพัฒนาชุมชน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  2  สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการพัฒนาชุมชน 
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วาระท่ี ๔.7 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
บุคคลภายนอกสถาบัน 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอกสถาบัน จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอ นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์ 

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(นักบริหารระดับต้น) สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา 

สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการ 

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(นักบริหารระดับต้น)ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

  ไม่มี 
 
 
 
 



         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส    ครั้งที ่11/๒๕60       ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕60        หน้า 14 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 ก าหนดการประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของ
เดือน ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ เดือน วัน/เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
1/2561 มกราคม  วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 

(13.00-16.30น.) 
ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

2/2561 กุมภาพันธ์  วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

3/2561 มีนาคม  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

4/2561 เมษายน  วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

5/2561 พฤษภาคม  วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

6/2561 มิถุนายน  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

7/2561 กรกฎาคม  วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

8/2561 สิงหาคม  วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

9/2561 กันยายน  วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

10/2561 ตุลาคม  วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

11/2561 พฤศจิกายน  วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

 

12/2561  ธันวาคม  วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 
(13.00-16.30น.) 

ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง  

วั นหยุ ด ชด เ ช ย  
(วันรัฐธรรมมนูญ) 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.๒ เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 1/2561 
ประจ าเดือน มกราคม 2561 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ 
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 1/2561 ตรงกับวันจันทร์ที่ ที่ 8 มกราคม 2561 
เวลา 13.00น.ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง ;วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

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


