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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  9/๒๕๖1 
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
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. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการ 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายอิบรอเฮม    แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
6. นายซ าซูเด็ง    มามุ   นักวิชการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวหทัยรัตน์    อุเส   เจ้าหน้าที่งานสัมฤทธิบัตร 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว 

และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดน าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็น
บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9      
เ นื่ อ ง ใ น พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 เมษายน 2504 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  กันยายน 2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน กันยายน  2561 
 
 

วันที่ 6 กันยายน 2561 
 ส านักวิชาการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 /2561  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรประจ าเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วันที่ 7 กันยายน 2561 
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเปอรางิง ณ พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 30 คน 
 

วันที่ 8 กันยายน 2561 
ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพพร้อมส านักอ านวยการ เข้าร่วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชน

ขุนละหาร ครั้งที่ 6 ตอนปลดปล่อย ในกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
การโผกผ้า การท าผ้าเปอรางิง และแสดงสินค้ากระจูดนารา ณ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม 350 คน 
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วันที่ 9 กันยายน 2561 
ส านักวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวศาสตร์พระราชา 

ประจ าปี 2561 ในกิจกรรมการอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน ณ โรงเรียนชาวนา ต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 

 

ระหว่างวันที่ 10 -13 กันยายน 2561  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ใน

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการท าสมุนไพรไล่แมลง กิจกรรมการวิเคราะห์ดิน และกิจกรรมการ
ปลูกสมุนไพรในล้อยาง ณ โรงเรียนชาวนา ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน 

 

ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน 2561 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (วิ มุก ตา ยน วิทยา) ใน

การเข้าศึกษาดูงานในเรื่องกระจูด ณ ศูนย์การเรียนรู้กระจูดนารา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีนักเรียน
เข้ามาดูงานทั้งสิ้น 300 คน 

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 
ส านักอ านวยการ จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนกันยายน 2561 ณ 

ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 15 กันยายน 2561 
งานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและจัดการขยะ(ธนาคารขยะ) 

โครงการจัดท าชุมชนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ซึ่งมีนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน 

 

วันที่ 16 กันยายน 2561 
งานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมเก็บ

ขยะชายหาดสากล ประจ าปี 2561 ณ หาดนราทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน 

 

ระหว่างวันที่ 17 – 16 กันยายน 2561 
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “จากท้องถิ่นชุมชนสู่สังคม 4.0”  

ในงานวันลองกอง ประจ าปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
ศูนย์ราชการ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561  
งานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้าและการจักรสานย่านลิเภา 
ณ โรงเรียนบ้านคลอแระ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
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วันที ่25  กันยายน  2561 
 ส านักวิชาการ น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องวางแผน
การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จากส านักงานคลังจังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 26 กันยายน 2561 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้า
เฝ้าทั้งสิ้น 35 คน 
 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม  
วันที่ 29 กันยายน 2561 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมศูนย์
การศึกษา ณ ศูนย์เด็กก าพร้าดารุลอีมาน (สะปอม) อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีน้องๆเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2  เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน            
กันยายน  ๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

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

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน  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 
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ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6     6,597,130.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7     5,042,640.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9     1,255,100.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10       176,656.00         บาท 

ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน          5,455.00          บาท 

(นักศึกษาพิการ 2 ภาคเรียน) 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 11                        -        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12       927,920.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 13         60,760.00        บาท 

รวม             32,588,651.00 บาท 
    

เบิกจ่ายสะสม            25,814,749.52  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             6,446,330.89 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           32,261,080.41     บาท 
   เงินคงเหลือ                 327,570.59 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

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

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ส.ค     3,708,508.84      บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ย.            97,025.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ย.            97,025.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ย.          811,208.27 บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ย.          811,280.27 บาท 
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รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      2,994,253.57 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13  
กันยายน 2561 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งานเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 

1/2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการเปิดสาขาวิชาการท่องเที่ยง ท าให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยังขาดแคลนผู้สอนพิเศษในสาขาวิชาการท่องเที่ยว  

 

ข้อเท็จจริง 
ส านักอ านวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อผู้สอน 

พิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวน  1 คน  คือ นางอรรัมภา  ฮามุ  
 

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

พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบเแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเแต่งตั้ง นางอรรัมภา  ฮามุ เป็นผู้สอนพิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 
วาระท่ี ๔.2      เรื่องพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการตัด 
 เย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ตามที่ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดการเรียน

การสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ณ 
โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีปฏิทินเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน  

 ข้อเท็จจริง  

 งานหลักสูตรประกาศนียบัตร ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ขอเสนอวาระรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรการตัดเย็บ
เสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน  

 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗(7)  อนุมัตกิารให้ประกาศนียบัตร 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการตัดเย็บ
เสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน และคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ประชาสัมพันืทางโซเซียลด้วย เพื่อได้กระจายอย่างทั่วถึง 
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วาระท่ี ๔.3      เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ 
 สัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงข้ึนไป) และบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง)   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดแผนการจัดหลักสูตรพัฒนา 

อาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/สัมฤทธิบัตร45 
ชั่วโมงขึ้นไป และหลักสูตรบริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่
รวดเร็วและเพ่ือบริการวิชาการ ภายนอกสถาบันการศึกษา และบริการบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการใน
สถาบันการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส จ านวน 550 คน ยอดเงินงบประมาณจัดสรร เป็นจ านวนเงิน 306,900 บาท (เงินสามแสน
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น 

 ข้อเท็จจริง  

 กลุ่มงานหลักสูตรการอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ขอน าเสนอแผนการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗(2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/สัมฤทธิบัตร 
(45 ชั่วโมงข้ึนไป) และบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/สัมฤทธิบัตร      

(45 ชั่ว โมงขึ้นไป) และบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่ วโมง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                 
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการน าเสนอแผนในครั้งต่อไปให้
ชัดเจน ดังน้ 

1. ในการท าแผนครั้งต่อไปควรระบุกลุ่มเป้าหมาย 
2. สถานที่จัดควรกระจายทุกหน่วยจัด 
3. มีการก าหนดตารางเวลาที่ชัดเจน 
4. หลักสูตรควรโดดเด่นและตอบโจทย์ชุมชน 
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วาระท่ี ๔.4      เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 เพ่ือรับทราบถึงนโยบาย ทิศทาง
และกรอบแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุม
ชี้แจงและจัดท ารายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ เพ่ือรวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 

 

 ข้อเท็จจริง  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา๓๗(2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะ ควรหาจุดเด่นในแต่ละ
ปีงบประมาณว่าวิทยาลัยจะท าเรื่องอะไร อย่างไร และหลักสูตรฝึกอาชีพในเรื่องต่างๆควรเน้นให้เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่างๆอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
 
วาระท่ี ๔.5      เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   

  ตามท่ี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดให้วิทยาลัยชุมชน ส ารวจและจัดท ารายละเอียดการ
ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือรวบรวมและเสนอให้สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นั้น 

 ข้อเท็จจริง  
  ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,748,080บาท  
โดยแยกเป็น หมวดงบด าเนินงาน จ านวน 14 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 1,552,400 บาท และหมวดงบ
ลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 195,680บาท
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 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา๓๗(2)  ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
วาระท่ี ๔.6      เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
  ตามท่ี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ให้บริการ
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง  
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 และสิ้นสุดปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา จึงได้จัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา๓๗(2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 และมีข้อเสนอเพ่ือวางแผนการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562          
ให้ผู้รับบริการวิทยาลัยชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสได้รับ
บริการการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้



 
 

         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส     ครั้งที่ 9/๒๕61  ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕61                หนา้  11         
 
    

1) มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยใช้การจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาตาม  
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างอาชีพหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ที่สอดคล้องและเท่าทันกับบริบทสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0เพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน 

4) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่2 และภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เรียนรู้และสื่อสารใน
ประชาคมอาเซียน 

 
วาระท่ี ๔.7      เรื่องพิจารณาเห็นชอบผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม   
   ตามที่  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ การบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม การเบิกเงินงบประมาณ และการควบคุมภายใน นั้น   
 

 ข้อเท็จจริง  
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต และระดับ
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2561 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 1 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 1 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือการพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ตอบสนอง ตลาดแรงงานและนโยบายรัฐ ค่าคะแนนที่ได้ 4 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
0.40 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
0.75 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของการเบิกเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยชุมชน ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.75 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 0.75
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   กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา๓๗(2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 10/2561 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน      
ซึ่ งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้ งที่  10/2561 ตรงกับวันจันทร์ที่                
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  
 สรุปเรื่อง 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพย์รัตน์ 3.นางสาวศจีมาศ     
พูลทรัพย์  
 
 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 6.3 เรื่อง การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสัญจร 
 สรุปเรื่อง 
  การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสัญจร เนื่องด้วยการปฏบัติงานตามภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในแหล่งชุมชนต่างๆที่วิทยาลัยนราธิวาสเข้าไปช่วยส่งเสริมในด้านอาชีพ ด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ควรจัดการประชุมสัญจรในแหล่งชุมชนที่วิทยาลัยเข้าไปปฏิบัติงาน เพ่ือพบปะกับคนในชุมชนในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างชุมชนมากให้ขึ้น    

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

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


