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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  8/๒๕๖1 
วันพฤหัสบดีที ่13 กันยายน 2561 เวลา 08.30น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการ 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นายอิบรอฮิม    แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
5. นางมารินี    กอรา   นักวิชาการพัสดุ 
6. นายคมสรรค์         ชื่นรัมย์  สาธาณสุขช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.3๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ อย่านึกถึงบ าเหน็จรางวัลหรือ

ผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นรางวัลและประโยชน์อย่างประเสิรฐ จะท า
ให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9      
เนื่องในโอกาสวันราชการพลเรือน 
1 เมษายน 2533 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน สิงหาคม  2561 
 
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
   ส านักวิชาการจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 พร้อมฟังนักศึกษากล่าวค าสัตย์ปฏิญาณ ณ ค่ายจุฬา
ภรณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุม
ผกากรอง  อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการ

สอน “หลักสูตรซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนสิงหาคม ณ ห้อง

ประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดประชุมคณะท างานการจัดท าแผนแม่บทการจัดตั้งอุทยาน

ธรณีนราธิวาส เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณี ( Geo 
park) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 
สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง ส านักวิชาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันแม่ โดยปลูก
หญ้ารอบวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัยและนักศึกษาเข้าร่วมใน
กิจกรรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง ส านักวิชาการจัดกิจกรรมรับขวัญสู่สถาบันใหม่ ณ ห้อง
ประชุมอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกส านักวิชาการ จัดกิจกรรมรับขวัญสู่สถาบันใหม่      
ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันแม่          
ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  
 ส านักส่ ง เสริมวิ จั ยและอาชีพ จัด โครงการ พัฒนาหลักสู ตรฝึ กทักษะอาชีพตาม

กระบวนการ DACUM  ณ โรงแรมตันหยงนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วม 30 คน 

 ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าเดือนสิงหาคม  2561  ณ 
ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561  - วันพฤหัสบดี ที่16 สิงหาคม 2561  
ส านักวิชาการน าผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวศาสตร์

พระราชาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ใน กิจกรรมศึกษาชุมชนต้นแบบการน า
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ต าบล ท่าชะมวง อ าเภอ รัตภูมิ 
จังหวัด สงขลา  
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วันที่ 20 สิงหาคม 2561 
ส านักอ านวยการจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ครั้ งที่  6 

ตอน Pelepas (ปลดปล่อย) ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับ    
เกียรติจากนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยมี
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สื่อมวลชนและ ประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
วันที่ 25 สิงหาคม 2561  

 กลุ่มงานหลักสูตรการอบรม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ “หลักสูตร
การประดิษฐ์เรือกอและจ าลอง” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ส านักวิชาการจัดพิธีร าลึกบุณคุณครูและพิธีมอบทุน
ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเจาะบากง หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอศึกษาสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 
 ส านักวิชาการจัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมี

นักศึกษาไทยพุทธทั้ง 3 หน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมพิธี 
 ส านักวิชาการจัดกิจกรรมร าลึกบุญคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีสภาวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส อาจารย์พิเศษ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 
3 หน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 29สิงหาคม -30สิงหาคม 2561 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมออกบูทนิทรรศการในงาน “เปิดบ้านพหุวัฒนธรรมน าสุข

เมืองญาบะ(รือเสาะ) ถนนคนเดิน เทศบาลต าบลรือเสาะ  
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 อุทัยธานีเกมส์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
ปีงบประมาณ2561 
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2561 

งานกิจการนักศึกษาส านักวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ2561 ในกิจกรรมการจักสานกระจูด แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ ณ โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  ต าบลบาเร๊ะใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2561  
งานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการท าสบู่สมุนไพร,การท าข้าวหมากหลากสี,
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การท าขนมพ้ืนบ้านและค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนดารุลฮิสละห์ ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 

 

ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 
งานกิจการนักศึกษาร่วมกับโรงเรียนฮูแตยือลอได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปี2561 ณ อาคารศูนย์กีฬา
และสุขภาพ มอ.หาดใหญ่ 
 

นิทรรศการโครงการศึกษาสว่นหน้าเคลื่อนที่ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการศึกษาส่วนหน้าเคลื่อนที่ ณ 
โรงเรียนนราสิขาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส3 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษเข้าร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ”กระทรวงศึกษาธิการส่วน

หน้าเคลื่อนที่ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส” ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2  เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน            
สิงหาคม  ๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

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

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖1  สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    16,742,560.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2         262,800.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3         17,850.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       325,480.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5     1,174,300.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6     6,597,130.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7     5,042,640.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9     1,255,100.00        บาท
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ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10       176,656.00         บาท 

ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน          5,455.00          บาท 

(นักศึกษาพิการ 2 ภาคเรียน) 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12       927,920.00         บาท 

รวม             32,522,436.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม            22,656,312.19  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             3,158,437.33 บาท 

 

รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น         25,814,7492.52 บาท 
   เงินคงเหลือ              6,713,141.48 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน  สิงหาคม ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ค        3,397,464.84   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ส.ค.            654,455.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ส.ค.            654,455.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ส.ค.            343,411.00 บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ส.ค.            343,411.00 บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ        3,708,508.84 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.4   เรื่องการประกันคุณภาพ(การประเมินตนเองของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และ
ประเมินการท าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการประเมินประกันคุณภาพ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และประเมินการท าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชน นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอให้กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน นราธิวาส ทุกท่านประเมินตนเอง ตามแบบรายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และประเมินการ
ท าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องผลการด าเนินตามแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา           
 ปีการศึกษา  2560 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาจาก
คณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 นั้น  
 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอผลการด าเนินตามแนว
ทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2560  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอแนะว่า     
งานประกันคุณภาพควรเน้น PDCA และควรพัฒนาจุดอ่อนจากปีที่ผ่านมาและเสริมจุดแข็ง 
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วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ละด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามข้อเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคระด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เลขที่ 162/2561 โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นไปตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ นั้น 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาว่า วิธีการจัดการกับความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพียงใด และรายงานผลให้คณะกรรมการด าเนินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสทราบ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป เพ่ือสามารถลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และช่วยให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม 

  รับทราบ และคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในน าผลตาม
รายงานผลบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือใช้การท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 
สิงหาคม 2561 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งานเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 
10 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี  ซึ่งเป็น 

การพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ  โดยตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
โดยมีการแต่งตั้งคณะบุคคล เพ่ือการประเมินผลในตัวบ่งชี้นี้  

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะบุคคลที่จะเป็นผู้ประเมินใน

ตัวบ่งชี้นี้ ประกอบด้วย 
๑) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  
๒) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเอกชน 
๓) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
๔) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
๕) อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 

ใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน สมศ.    

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
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มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน สมศ.    

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
1) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน คือ นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ 
2) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเอกชน คือ นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง  
3) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร คือ นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง 
4) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา คือ นายยูโซะ      ตาเละ 
5) อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายสมมาศ ประทุมวัลย์ 

 
วาระท่ี ๔.2      เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน  

3 หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ด้วยส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านผ้าโบราณ โดยได้ศึกษากรรมวิธีการท าลายผ้าแบบโบราณที่เรียกว่า “เปอรางิง”ที่
นับวันจะสูญหายและคนรุ่นใหม่ไม่มีการตระหนักคุณค่าความส าคัญของลายผ้าแบบโบราณ นั้น 

 ข้อเท็จจริง  
1. ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรบริการ 

วิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย   
(1) หลักสูตร การท าผ้าเปอรางิง  (วิธีย้อมเย็น)  จ านวน 48 ชั่วโมง  
(2) หลักสูตร การท าผ้าเปอรางิง  (วิธีย้อมร้อน)  จ านวน 48 ชั่วโมง  
(3) หลักสูตร การเพ่ิมมูลค้าผ้าเปอรางิง (การท ากระเป๋าด้วยมือ) จ านวน  48 ชั่วโมง            

2. หลักสูตร ทั้ง 3หลักสูตร ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากการประชุมอนุกรรมการสภา
วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561  เรียบร้อยแล้ว    

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗(6)  อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน  

3 หลักสูตร 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักสูตรบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน             

3 หลักสูตร 
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วาระท่ี ๔.3      เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐(เพิ่ม) จ านวน  ๙ คน 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมอีก จ านวน 
9 คน ประกอบด้วย 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    ๓  คน        
  ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    ๑  คน    
  ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   ๑  คน 
  ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    ๒  คน 
  ๕.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  จ านวน    ๒  คน 
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอพิจารณากลั่นกรองและ
เห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา    
๒๕60 (เพ่ิม) จ านวน 9 คน  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (11) ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา 

สถาบันมอบหมาย 
ข้อเสนอ   

เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิม) จ านวน  ๙ คน 

มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิม) จ านวน  ๙ คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2561 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 9/2561 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

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


