
   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  1/๒๕64   ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕64        หนา้   1            
 
 

สรุปการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 1 /๒๕๖4 
วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง  อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
5. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
7. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
ความรับผิดชอบ 
“… การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง

จะต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน ส าคัญที่สุดต้องเข้าใจ
ความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑   เรื่องประกาศสภาวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

ด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖4 และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามประกาศ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 

๑. นายดุสิต         สาวด ี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๒. นายสาราหุดิน  อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นางสุชาดา      พันธ์นรา 
4. ผู้ชว่ยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

5. นายไพศาล      ตานีเห็ง 
๖. นายกิตติ         หวังธรรมมั่ง 
7. ว่าที่ ร.ท.ดิลก   ศิริวัลลภ 
8. นายธีระ         อัครมาส 
9. นายไพศาล      ตอยิบ 
10.นายยูโซ๊ะ       ตาเละ 
11.นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม 
12.นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการโดยต าแหน่ง 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการทุกท่านได้แนะน าตัวเองพร้อมให้วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

โดยน าเสนอสรุปรายงานการการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าปี 2563 
ในรูปแบบวีดีทัศน์ 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
กรกฎาคม 2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กรกฎาคม 2564  สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)      297,910.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (ต.ค.)  11,364,675.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3 (พ.ย.)  2,817,510.00 บาท 
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาพิการ        2,175.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4 (ม.ค.) 2,383,750.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (ก.พ.)    127,000.00 บาท 
ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ 
โครงการสานฝันการกีฬาฯ      55,000.00 บาท 
ดึงคืนงบเหลือจ่ายงบลุงทุน ครั้งที ่7      51,600.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มี.ค.)   7,695,095.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10 (เม.ย.)  1,774,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12 (มิ.ย.)     870,900.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 13 (งบลงทุนเหลือจ่าย)     49,500.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 15 (ก.ค.)     981,250.00 บาท 

   รวม                                         28,367,965.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                 16,167,184.46  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            3,881,233.66  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                     20,048,418.12 บาท 
 PO                                                3,433,804.00  บาท 
   เงินคงเหลือ                                   4,885,742.88  บาท 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นว่า ควรจะมีปรับหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่สามารถเข้าไปส่งเสริมการอบรมหลักสูตร
ต่างๆในพ้ืนที่ของชุมชนได้ เช่น ในส่วนงบประมาณของแผนงานส่งเสริมอาชีพ เช่น จากเดิมที่ต้องลง
พ้ืนทีเ่ข้าไปในชุมชน อาจจะปรับเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ การจัดท าสื่อของหลักสูตรต่างๆส าหรับ
ไว้เรียนออนไลน์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
19 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖4 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖4 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มิ.ย              4,352,281.55  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ค                   96,135.35   บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ค                                        96,135.35   บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ค                            62,240.00   บาท 
ลูกหนี้เงินยืม                               -    บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ          4,383,176.55   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควร
จะมีการระดมทุนในการหารายได้ เป็นกองทุนให้กับนักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้จาก
สถานการณ์ดังกล่าว และในส่วนของค่าเล่าเรียนควรจะงดการเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาทุกคน เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย
เช่นกัน 
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องโครงการมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรม เทคโนโลยี สู่สังคมพหุวัฒนธรรม         
ยุคดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต/
โครงการ : โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรม : ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพ่ือการ
ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรม อาชีพ 
และความเป็นอยู่ของคนในสังคมต่างวัฒนธรรม 
  ข้อเท็จจริง 

  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรม เทคโนโลยี สู่สังคมพหุ
วัฒนธรรมยุคดิจิทัล(รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมผกากรอง 
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
  1.กิจกรรมคลิป Tiktok ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การแต่ง
กาย) (2 นาที) 
  2.กิจกรรมคลิปร้องเพลงอนาซีด ประเภทชาย และประเภทหญิง (3 นาที)  
  3.กิจกรรมออกแบบลายกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ ตารีอีนา 
  4.กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
  5.กิจกรรมคลิป วีดีโอ หัวข้อ “วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” (3 นาที) 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า การจัดโครงการมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรม เทคโนโลยี สู่สังคมพหุวัฒนธรรมยุค
ดิจิทัล(รูปแบบออนไลน์) นั้น ในกิจกรรมต่างๆนอกจากแยกประเภทการแข่งขันเป็นประเภทชายและ
หญิงแล้ว ควรจะเพ่ิมช่วงอายุในการแข่งขันในทุกกิกรรม และควรมีรางวัลให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

และจากสถานการณ์ปัจจุบัน งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน : แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรเพ่ิมกิจกรรมหรือทักษะ
ต่างๆเพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

1. การเพ่ิมทักษะของผลผลิตในชุมชน ได้แก่ ทักษะการแปรรูป เช่น มังคุดกวน เงาะ
กระป๋อง สมุนไพรอัดเม็ด ให้มีรูปแบบที่กินง่าย ขายคล่อง เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและรายได้มากขึ้น 
สามารถเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และควรมีตลาดการขายออนไลน์ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น หรือเพ่ิม
ทักษะให้กับชุมชนในเรื่องของการเก็บรักษาผลผลิตให้มีอายุยืนนาน เช่น ระบบห้องแช่แข็ง หรืออาจจะ
มีระบบห้องแช่แข็งในหมู่บ้านหรืออ าเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด อีกทางหนึ่งด้วย เป็น
ต้น  
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2. การเพ่ิมทักษะด้านสุขภาพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อาจจะจัดเป็นกิจกรรม 
“นักศึกษาจิตอาสาต้านโควิด”เนื่องจากนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน เป็น
การช่วยเหลือประชาชนในแง่มุมของการให้ความรู้ในเรื่องของโรคระบาดโควิด 19 หรือกิจกรรมเรื่อง
ของสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เช่น ฟ้าทะลายโจรที่มีผลในการรักษาโรคระบาดโควิด 19 อาจจะให้ความรู้
หรือเพ่ิมทักษะการปลูก การดูแล ให้คนในชุมชนปลูกเพ่ือรับประทานในครัวเรือนก็เป็นอีกทางหนึ่ง  

3. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของชุมชน ที่สามารถเปิดโอกาสให้กับทุกคน โดยส ารวจ
แกนน าหลักในชุมชมที่มีความเข้มแข็งหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัยชุมชนในชุมชนนั้นๆ เพ่ือจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน จัดอุปกรณ์ต่างๆให้ชุมชนบริหารจัดการดูแล เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล็กๆ
ส าหรับการเรียนรู้นอกแห่งเรียนในเวลาที่สะดวก หรือวิทยาลัยชุมชนอาจจะมีหลักสูตรออนไลน์ต่างๆที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ อาจจะแบ่งเป็นตารางเวลาการเรียนรู้ในเรื่อง
ต่างๆก็ว่ากันไป 

4. ด้านการจัดการชุมชน ในมิติ เศรษฐกิจ สุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม และที่ส าคัญ 
คือ การศึกษา โดยใช้กลไกการจัดการตั้งแต่ฐานราก วิทยาลัยชุมชนควรเป็นผู้น าบทบาทเป็นคน
ขับเคลื่อน พลิกวิฤกตให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้  ในการ
จัดการร่วมชุมชน เปลี่ยนแปลงบทบาทการจัดการ เติมให้กับชุมชน อีกทางหนึ่งด้วย 

5. การปรับปรุงในการเรียนการสอนของครูในการสอนออนไลน์ ในยุค New Nolmal
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรปรับปรุงพัฒนาบทบาทครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อุปกรณ์ในการเรียน นักศึกษาควรมีซิมอินเตอร์เน็ตที่สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา เป็นต้น  

ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นการสะท้อนปัญหาบางส่วน เพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 

 
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครบวาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนคณะใหม่ จ านวน ๑3 คน ในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖4  

ข้อเท็จจริง   
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่ให้เป็นไปตามความ

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๗ สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ   
วิทยาลัยชุมชนและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด 

๒. ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้ง
แผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้
เข้มแข็ง 
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๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 

๔. ระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น 
๕. ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
๖. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการ

หรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
๗. อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

และการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 
๑๐. แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
วิทยาลัยชุมชน 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

  - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาเลือกประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และรอง

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา

เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖4 และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามประกาศ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายดุสิต   สาวด ี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๒. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นางสุชาดา   พันธ์นรา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. ผู้ชว่ยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายไพศาล   ตานีเห็ง 
๖. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง 
7. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ 
8. นายธีระ  อัครมาส 
9. นายไพศาล  ตอยิบ 
10.นายยูโซ๊ะ  ตาเละ 
11.นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม 
12.นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการโดยต าแหน่ง 
ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการ จัดประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลือกประธานสภาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 35  
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.2563  
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดประชุมสภาวิทยาลัย พ.ศ.2560 

    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และรอง

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จากกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อ ลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ และมีมติเห็นชอบดังนี้ 
1. นายธีระ  อัครมาส           ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์   รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเลขานุการสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ 

ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยต าแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอ นางสาธิยา บือซา ต าแหน่ง 

ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก อ า น ว ย ก า ร  เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  1/๒๕64   ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕64         หน้า  9   

 

    กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.

2560 ข้อ 6 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ ง นางสาธิยา บือซา ต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาธิยา บือซา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการ เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้
เป็นต้นไป 
 
วาระท่ี  4.3     เรื่องพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามความ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัย 

ชุมชน พ.ศ.2560 ข้อ 6 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่ง โดยค าแนะน า
ของผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจ านวนไม่
เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(3) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนราธิวาส ขอเสนอ นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี ต าแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวฮัพเซาะห์  บากา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยวิทยาลัยนราธิวาส 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.

2560 ข้อ 6 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 



   

       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส ครั้งที่  1/๒๕64   ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕64         หนา้  10       
 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี ต าแหน่งเจ้า

พนักงานธุรการ และนางสาวฮัพเซาะห์ บากา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ งานจัดการงานทั่วไป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยวิทยาลัยนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
และนางสาวฮัพเซาะห์ บากา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัย
วิทยาลัยนราธิวาส โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  

2/2564 ประจ าเดือน กันยายน 2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปี  2564 โดยก าหนดจัดประชุมในวัน อังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่ งการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 2/2564 ตรงกับวันอังคารที่ 7 กันยายน 2563 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
   
ปิดประชุม เวลา 13.30น. 

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

 


