
 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 
วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบรกิาร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระ  อัครมาส รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. นายยูโซ๊ะ  ตาเละ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๖. นายรพี  มามะ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๗. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายไพศาล  ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการโดยต าแหน่ง 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาธิยา  บือซา เลขานุการสภาฯ 
๒. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ ครู คศ.๓ 
๓. นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ พนักงานธุรการ 
๔. นางสาวสมร   แดงเอียด เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  ด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามประกาศสภาวิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 

๑. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๒. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นายยูโซ๊ะ  ตาเละ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๔. นายรพี  มามะ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๕. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายธีระ  อัครมาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายไพศาล  ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการโดยต าแหน่ง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้กรรมการทุกท่านได้แนะน าตัวเองพร้อมให้วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๓ 

วาระที ่๑.๑.๒ เรื่อง การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐     

สรุปเรื่อง 
ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ต้อนรับคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี

คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จ านวนรวม ๒๑ คน เพ่ือการประชุมสัญจรของ
คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 
๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

- เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะ ณ วัดชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
- เข้าเยี่ยมชมความร่วมมือการจัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าใน

โรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
- เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขุนละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ ๑.๒.๑  เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร         ๒๑,๖๔๐,๒๕๐.๐๐  บาท  
เบิกจ่ายสะสม           ๖,๒๑๗,๖๒๕.๘๓ บาท  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๑๙๙,๓๓๘.๔๒   บาท  
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น    ๘,๔๑๕,๔๑๔.๒๕ บาท  
เงินคงเหลือ            ๑๒,๑๖๐,๗๓๕.๗๕  บาท  



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๔ 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ได้รับจัดสรร ๔,๖๙๘,๒๒๐.๐๐   บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๑,๙๙๖,๐๔๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๓๘๖,๕๘๐.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๒,๓๘๒,๖๒๐.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ   ๒,๓๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท 

๒. แผนงานพื้นฐาน 

ได้รับจัดสรร 13,398,430.00 บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๓,๘๙๗,๐๒๕.๘๓ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑,๘๓๓,๑๐๒.๔๒ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๕,๖๕๗,๓๒๖.๒๕ บาท 
เงินคงเหลือ   ๘,๐๙๙,๓๐๓.๗๕ บาท 

๓. แผนงานบูรณาการ 

ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๓๔๗,๐๖๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๒๐,๔๕๖.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓๖๗,๕๑๖.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ   ๑,๙๓๒,๔๘๔.๐๐ บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ม.ค.                 ๙๖๙,๔๘๓.๔๒ บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ม.ค.      ๔,๒๓๐.๐๐ บาท 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๕ 

         ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๐.๐๐ บาท 

หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ม.ค.  ๐.๐๐ บาท 

         ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ม.ค.  ๐.๐๐ บาท 

ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๙๗๙,๗๑๓.๔๒ บาท 
 

ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระดับอนุปริญญา 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

ในการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ได้มีมติอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยก าหนดเป้ารับเข้าศึกษาจ านวน ๘๐๐ คน และด าเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       
ได้ด าเนินการรับสมัครและสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนผู้สมัครทั้งหมด จ านวน ๑๙๐ คน ดังนี้ 
 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

1. การพัฒนาชุมชน สถานที ่ ๙๐ ๑๖ 

  ห้องเรียน  อ.เมือง ๖๐ ๑๑ 

  ห้องเรียน อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ ๐ ๐ 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  ๐ ๐ 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ ๓๐ ๕ 

2. การปกครองท้องถิ่น สถานที ่ ๑๑๐ ๒๙ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๘๐ ๒๔ 

  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ๐ ๐ 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  ๓๐ ๕ 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง ๐ ๐ 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ ๐ ๐ 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๖ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน สมัคร 

    (คน) (คน) 

3. การศกึษาปฐมวัย สถานที ่ ๑๗๐ ๖๓ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๘๐ ๔๗ 

  ห้องเรียน  รร.ตันหยงมสั อ.ระแงะ ๐ ๕ 

  ห้องเรียน อบต.จวบ ๐ ๐ 

  ห้องเรียน อบต.ต้นไทร ๐ ๐ 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  ๖๐ ๕ 

  ห้องเรียน รร. เวียงสุวรรณ  อ.แว้ง ๐ ๐ 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ ๓๐ ๖ 

4. การจัดการทั่วไป   ๘๐ ๔๒ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๘๐ ๔๒ 

5. การบัญช ี   ๓๐ ๗ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๓๐ ๗ 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑๓๐ ๒๔ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๗๐ ๑๒ 

  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  ๓๐ ๘ 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ ๓๐ ๔ 

7. อิสลามศกึษา   ๔๐ ๔ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๔๐ ๔ 

๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓๐ ๕ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๓๐ ๕ 

๙. เทคโนโลยีการเกษตร   ๖๐ ๐ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๓๐ ๐ 

 ห้องเรียน อ.รือเสาะ ๓๐ ๐ 

๑๐. การท่องเท่ียว   ๖๐ ๐ 

  ห้องเรียน อ.เมือง ๓๐ ๐ 

 
รวมท้ังหมด ๓๐ ๑๙๐ 

 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาและกลุ่มผู้สูงวัย 
 

 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๗ 

วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดให้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้งบประมาณปี 
๒๕๖๐ เพ่ือให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. หลักสูตรมัคคุเทศก์ 
๔. หลักสูตรการค้าชายแดน 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนี้  

 หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้พัฒนาและอนุมัติหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์  
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรมัคคุเทศก์ และหลักสูตรการค้าชายแดน : ยังอยู่
ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร  

  

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

  ด้านการวิจัย ก าหนดผลงานไว้ ๓ เรื่อง ได้แก่ 
   ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมันปลาของกลุ่มแม่บ้านชาวประมงบาเละฮิเล 

๒) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

   ๓) การพัฒนาคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๘ 

  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็น
เครื่องมือ กรณีศึกษา ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
  

ล าดับ รายการ/กิจกรรม ความคืบหน้า 
๑. การจัดการข้อมูลชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 

 

    ๑.๑) ลงพื้นที่หาแนวร่วมในชุมชนหรือนักสืบของ
ชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๑.๒) ประชุมชี้แจ้งแนวร่วมในชุมชน และกิจกรรม
เก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน 
   ๑.๓) จัดเวทีประชาคมเพ่ือน าข้อมูลทรัพยากรของ
ชุมชนมาสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

ด าเนินบางส่วน 
 

ด าเนินบางส่วน 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

    ๒.๑) ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของประชากร
ในพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยหลัก ปัจจัยเสริมภายในชุมชน
และปัจจัยเสริมภายนอกชุมชน 
   ๒.๒) กิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน
พ้ืนที่ต าบลภูเขาทอง 
   ๒.๓) กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   ๒.๔) กิจกรรมฝึกอบรมภาวะผู้น า การท างานเป็น
ทีม และการสื่อสารภายในชุมชน 
   ๒.๕) กิจกรรมฝึกอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น : 
หลักการสื่อความหมาย “SMS” (Safety Meaning 
Service) พร้อมการฝึกปฏิบัติ หลักการและวิธีการ
สื่อสารของมัคคุเทศก์ (หลักการพูดและการสื่อ
ความหมาย) 
   ๒.๖) กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อให้แกนน าได้ทดลองเป็นนักท่องเที่ยวเพ่ือ
ทราบขั้นตอนการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

๓. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อ
ความหมายบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๙ 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม ความคืบหน้า 
   ๓.๑) กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลการส ารวจความ
ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
   ๓.๒) กิจกรรมเวทีประชาคมเพ่ือร่วมกันศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจ
พัฒนารูปแบบโปรแกรมและกิจกรรมการท่อเงที่ยว 
   ๓.๓) กิจกรรมจัดท าแผนที่สีเขียวซึ่งเป็นช่องทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านระบบ
สารสนเทศและเว็บไซต์ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 
  โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
    

ล าดับ รายการ/กิจกรรม ความคืบหน้า 
๑. กิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชน

ด้านอาชีพ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

(ได้แก่ อ.ยี่งอ อ.ตากใบ อ.รือ
เสาะ อ.สุคิริน อ.ระแงะ) 

๒. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ด าเนินแล้วบางส่วน 
(ได้แก่ หลักสูตรน้ าพริกส้ม

แขกเพ่ือธุรกิจ และหลักสูตร
ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม 

๓. ฝึกอบรมหลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(มี.ค. – ส.ค. ๖๐) 

๔. ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้จากการศึกษาความ
ต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(มี.ค. – ส.ค. ๖๐) 

๕. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล และรายงานใน
ภาพรวมของโครงการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(มี.ค. – ก.ย. ๖๐) 

 
๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(มี.ค. – ก.ย. ๖๐) 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๐ 

งานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๕  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพภายในของวิทยาลัยชุมชน  ระหว่างวันที่  10-12  กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมี
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

   

ประเภท การแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
อนุปริญญาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การแก้ปัญหาโจทย์

ชุมชน เทคนิค  วิธีการ  
ทฤษฎี และการพัฒนา
ชุมชน 

เหรียญทอง 

อนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสร้างสื่อแอนนิเมชั่น 
2 มิติด้วย Adobe 
Flash 

เหรียญทอง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอโจทย์ชุมชน 

เหรียญทอง 

อนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ 

เหรียญทองแดง 

อนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ ามันส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เหรียญทอง 

การแสดงออกของนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา 

ประกวดร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์พร้อมจินต
ลีลา 

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

 ประกวดร้องเพลงสากล
ประเภทชาย 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

 ประกวดร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง 

ชมเชย 

 การประกวด
ความสามารถ Smart 
Boy 

ชมเชย 

 การประกวด
ความสามารถ Smart 
Girl 
 

ชมเชย 

หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ การตกแต่งขนมไทย ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

 การจีบผ้าส าหรับโต๊ะ
วิทยากร 

รองชนะเลิศอันดับสอง 

 การจัดช่อดอกไม้สด รองชนะเลิศอันดับสอง 

 การแต่งหน้าเค้ก ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๑ 

ประเภท การแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
 การแกะสลักผักและ

ผลไม ้
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

 
โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดพังงา 

 
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
  

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พิธีเปิด ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การ
บริการส่วนจังหวัดนราธิวาส 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน      

พ.ศ.๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง สภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนคณะใหม่ 
จ านวน ๑๒ คน  ในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้  การปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่ให้เป็นไปตามความแห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๗ สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ   วิทยาลัยชุมชนและ

สอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด 

๒. ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๒ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 

๔. ระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น 

๕. ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

๖. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้าน
วิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

๗. อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

๙. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 

๑๐. แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

   - ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี - 

 
 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง พิจารณาเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วย คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ พร้อมเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ได้เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ตามมติการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตาม
รายชื่อดังนี้ 

๑. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๒. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นายยูโซ๊ะ  ตาเละ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๔. นายรพี  มามะ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๕. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายธีระ  อัครมาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายไพศาล  ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการโดยต าแหน่ง 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔ วรรคสอง ให้กรรมการสภาวิทยาลัยสภาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกประธานและรองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
มติ 
 ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อและลงคะแนนด้วยวิธีลับ และมีมติเห็นชอบดังนี้ 
  นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  นายธีระ  อัครมาส  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๔ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ วรรคสี่  ให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยต าแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคน
หนึ่งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอ นางสาธิยา บือซา รองผู้อ านวยการส านัก

อ านวยการ เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาธิยา บือซา รองผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาธิยา บือซา รองผู้อ านวยการส านักอ านวยการ เป็นเลขานุการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๕ 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา       
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม    
ตามที่ ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๑ เรื่อง 

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  จึงได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการ

สอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
   ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
   ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
   ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
   ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
   ๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 

 ๗.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ) 

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

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาค

การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สาขารายวิชา 

มติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สาขารายวิชา 
 
 

 

 

 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐       ๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

   - ไม่มี – 

 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

                            
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                            (นางสาธิยา   บือซา)  
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                 ผูต้รวจรายงานการประชุม/เลขานุการสภา                      
 


