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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  11/๒๕๖1 
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. 

ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
     /เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6.  นายจ าเป็น   ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

1. อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์

ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์ที่
แท้จริงส าเร็จ...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9      
เนื่ อ ง ในพิ ธี พ ระราชทานปริญญาบั ตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.1 รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 
 สรุปเรื่อง  

ขอแสดงความยินดีกับ นายรพี มามะ ต าแหน่ง อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด
ชายแดนใต้ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท
สื่อสารมวลชน ในงาน NagaAwards ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 
วาระท่ี ๑.๑.2 พิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส โดยคณะกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา  
สรุปเรื่อง 

พิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส โดยคณะกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการมอบทุนจ านวน 31 ทุน ทุนละ 5 ,000บาท โดยมีนายชัยภักดิ์        
ศิริวัฒน์ ต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศ
ไทย และนางนฤมล  ศิริวัฒน์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา มาเป็นประธานในการมอบทุน
ดังกล่าว และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก็ได้รับทุนดังกล่าวด้วย จ านวน 3- 4 คน โดยในกิจกรรมพิธี
มอบทุนฯ นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋ากระจูด ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแก่ประธานในพิธี  
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561
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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมนิเทศติดตามผู้เข้าโครงการการเพ่ิมมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ผ้า

เปอรางิง ณ พิพิทธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าส ารวจพ้ืนที่เตรียมความพร้อมเพ่ือจัดท าโครงการการทอผ้า

พ้ืนเมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายนย 2561 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
ส านักวิชาการ จัดโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจ การฝึกประสบการณ์ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับ

สถานประกอบการ และหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมนราธิวาส 
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  
ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิทรรศการแสดง ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคาร
วิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  
บุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปุาหวาย อ.สุไหง

ปาดี จ.นราธิวาส 
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ จัดโครงการปรับแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และการพัฒนาการ

ด าเนินงาน เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรม สื่อสารแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือ
สร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561   
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประสานงานในการจัดท าโครงการที่ต าบลลุโบ๊ะบือซา 

อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง   

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
 

วันที ่16 พฤศจิกายน 2561 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าศึกษาสภาพความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือ

เสาะในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนเอกปฐมวัยแบบทวิภาษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 18 พฤสจิกายน 2561 
นักศึกษาสาขาการจัดการจัด โครงการพลิกฟ้ืนปุาชายเลน คืนสู่ธรรมชาติ ณ บ้านปูแว ลายาเงาะ 

หมู่บ้านกูแบบือลือดี ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 



         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 11/๒๕61  ประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕61                  หนา้  4       
    

ระหว่างวัน 22 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2561  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ น าทีมบุคลากรโรงเรียนชาวนา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เข้าศึกษาดูงาน ในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ area based ณ บานาน่าฟาร์ม สะพานโยง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 
tanland ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อแหล่งท่องเที่ยววิถีพอเพียงตามรอยในหลวง ร.9 
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561    
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  

บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ 
ณ บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาสและหาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส 
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 ส านักวิชาการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่5/2561 ณ ห้อง

ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
คณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและอาจารย์พิเศษ ร่วมต้อนรับนายเอก
รัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการเข้ารับฟังและเสนอแนะ การขับเคลื่อนการศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา น านักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เมืองไทย สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "ลด โลก 

เลอะ " ณ บริเวณ ชายหาดอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2561 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
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ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1                 13,006,390.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2           604,200.00 บาท 
รวม            13,610,590.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม                          411,917.75        บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             2,079,115.29        บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             2,491,033.04        บาท 
   เงินคงเหลือ                    11,119,556.96       บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

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

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ต.ค.     2,379,753.57       บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ย.               6,000.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ย.               6,000.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ย.             69,250.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ย.             69,250.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       2,316,503.57  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 ตามวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แต่งตั้งค าสั่งวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ที่ 128/2561 
เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และค าสั่ง
วิทยาลัยชุมชนราธิวาส ที่ 140/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 ณ  ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  งาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   

  จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  
2561 วาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา   ปีการศึกษา  2562 ได้มี
การลดเปูาหมายแผนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีจ านวนการ
ออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น นั้น
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ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ศึกษา
สาเหตุปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2561 เพ่ือให้ได้รับทราบสาเหตุของปัญหา และน ามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอน การบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางในการปูองกันการออกกลางคันของนักศึกษา 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
   

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองให้สอดคล้องกับนักศึกษา โดยจัดเวลาเรียนให้เอ้ือกับนักศึกษาที่จะมาเรียน,   
จัดเฉพาะกลุ่มของคนที่ท างาน อาจจะเป็นหลักสูตรเฉพาะวันอาทิตย์ เป็นการเอ้ือประโยชน์กับนักศึกษาที่จะ
มาเรียน,เรียนออนไลน์,จัดหลักสูตรพิเศษเฉพาะกลุ่ม เป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่จะมาเรียน 
โดยอาจจะลดปัญหานักศึกษาออกกลางคันได้มากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมปริมาณนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต าแหน่ง

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านหรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ตามที่นายภาณุมาศ  ชนากานต์  ต าแหน่ง อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ได้ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ได้ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ตามกระบวนการในข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ .ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.
2560 และได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2561 แล้วนั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายชื่อว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ ต าแหน่ง
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์  ชาวบ้านหรือผู้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือเสนอสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป  
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต าแหน่ง

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ เป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ เรื่องของคุณสมบัติของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสต่อไปควรเน้นคุณสมบัติในเรื่องกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา เช่น การเข้าร่วมประชาชนจิต
อาสา มาประกอบด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่ง 
 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2562    
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วยกลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพ/สัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงขึ้นไป) และหลักสูตรบริการวิชาการแก่
ชุมชน (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเรียนหลั กสูตร
ฝึกอบรม  

 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ ขอเสนอรายชื่อผู้สมัครต าแหน่ง วิทยากร

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ จ านวน 10 คน ดังนี้ 
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  3  คน  คือ  

(1.1) นายมานิตย์   เทพษร 
(1.2) นายอาทิตย์ การัมซอ 
(1.3) นายนพรัตน์ คงเมือง 

(2) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน  6  คน  คือ  
(2.1) นางเจ๊ะบีเด๊าะ อาบูบากา 
(2.2) นางสุไฮลา  แสงจันทร์ 
(2.3) นางสาวรอสือเม๊าะ ซาเฮาะ 
(2.4) นางฮาฟิหน๊ะ ยีดิง 
(2.5) นายกาญจนวิช บัวสว่าง 
(2.6) นายเอกรัตน์ สืบสุข 

(3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน  1  คน  คือ นางสาวนัสรินทร์  ซูมา
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 10 คน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการข้ึนทะเบียนวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 10 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่ องโครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุ วัฒนธรรม               

ณ จังหวัดมุกดาหาร 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เห็นความส าคัญการพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
จึงจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง 
บทบาทหน้าที่ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ในสังคมและพัฒนาชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ จังหวัด
มุกดาหาร โดยมีกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ,
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,เลขานุการสภา/ผู้ช่วยเลขาสภา และบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะใน

โครงการดังกล่าว ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ จังหวัดมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรน าวัฒนธรรมทางภาคใต้ไปเผยแพร่ เช่น มีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมการแสดง
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ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น ระบ ารองแง็ง เป็นต้น และควรมีการน าเสนอภาพลักษ์ของ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ให้ภาคอ่ืนรู้จักในแง่มุมต่างๆอาจน าเสนอรูปแบบวิดีทัศน์ หรือการน าเสนอข้อมูลโดยตรงจาก
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีของจังหวัด
นราธิวาสอีกด้วย 

 
วาระท่ี 6.2 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับสภา

วิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ด าเนินออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.2561 ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ โดยได้จัดท าข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น 

 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไป ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 จึงขอให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สรรหา
รายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือได้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ   

โดยให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดกรอบคุณสมบัติในด้านต่างๆของบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้จะมาช่วยส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนในด้าน
ต่างๆให้มีการพัฒนามากขึ้น พร้อมทั้งให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มาพิจารณากันอีกครั้ง  

  
วาระท่ี 6.3 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีมีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกเดือน เพ่ือรับทราบและมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดการประชุมในวันจันทร์ที่สองของเดือน หากวัน
ประชุมตรงกับวันหยุดทางราชการ ขอเลื่อนไปเป็นวันถัดไป ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 
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ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 
 

ล าดับที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภาวิทยาลัยชมุชน

นราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2562 1/2562 วันจันทร์ ท่ี 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

2 กุมภาพันธ์ 2562 2/2562 วันจันทร์ ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

3 มีนาคม 2562 3/2562 วันจันทร์ ท่ี 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

4 เมษายน 2562 4/2562 วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง  วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2562 5/2562 วันจันทร์ ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

6 มิถุนายน 2562 6/2562 วันจันทร์ ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

7 กรกฎาคม 2562 7/2562 วันจันทร์ ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

8 สิงหาคม 2562 
 

8/2562 วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

9 กันยายน 2562 9/2562 วันจันทร์ ท่ี 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

10 ตุลาคม 2562 10/2562 วันอังคาร ที่ 14 ตลุาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

11 พฤศจิกายน 2562 11/2562 วันจันทร์ ท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 

ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

12 ธันวาคม 2562 12/2562  วันจันทร์ ท่ี 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า ส านัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระท่ี 6.4 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 1/2562 
ประจ าเดือน มกราคม  2562 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน       
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 1/2562 ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 
2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.4 เรื่องการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสัญจร 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสัญจร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานและเป็นการเปิดเวทีของการท างาน
ในมิติแง่มุมต่างๆของแต่ละวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆในการท างานและน าไปสู่การพัฒนางานของ
แต่ละวิทยาลัยชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ในแต่ละด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน
จังหวัดได้มีงานท า การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น โดย
อาจจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและได้เสนอแนะข้อคิดเห็นว่า 

เป็นการเปิดมุมมองของการท างาน เป็นการพัฒนางานร่วมกัน เดินไปในทิศทางเดียวกันและช่วยยกระดับคุ
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนางานได้ดีอีกด้วย 
 
วาระท่ี 6.5 เรื่องการต่อต้านยาเสพติด 
สรุปเรื่อง 
  ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ควรมีการส่งเสริม เช่น การส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างท ากิจกรรมต่างๆเช่น งานศิลปะ งานหัตถกรรม ดนตรี และกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ ยาเสพติดยังน ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อชุมชน,จังหวัด รวมถึงประเทศชาติแล้วยังน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการขโมย ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นว่า 

วิทยาลัยชุมชนราธิวาส เป็นวิทยาลัยที่มีเยาวชนเข้ามาศึกษาจ านวนไม่น้อยและการท าให้เยาวชนตระหนักใน
เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนัก โดยอาจจะจัดท าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม การส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่าง (ดนตรี,ศิลปะ) หรือการเข้าร่วมโครงการที่เน้นส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด เช่น TO BE NUMBER 
ONE โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอ านวยการโครงการ
รณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากพระองค ์ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง โดยพระองค์ได้ขอความร่วมมือและ
รวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติ 

ดังนั้น จึงเห็นควรว่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น่าจะเข้าร่วมสมาชิกในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ด้วย เพ่ือได้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือ และรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
อีกด้วย 

 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

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


