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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  10/๒๕๖1 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. 

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

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

ท้องถิ่น 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6.  นายจ าเป็น   ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

1. อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ต้อง

แก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คน
เดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9      
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533 

 

2. มอบนโยบายทางการศึกษาแก่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส            
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีพันธกิจในการจัด
การศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการ
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี  2547 – ปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 3,000 คน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
โดยให้มีสภาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาและมีคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอภารกิจงานต่างๆของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดังนี้ 1.การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา มีหน่วย
จัดการศึกษาทั้งหมด 3 หน่วยจัด รวมนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 1,955 คน ซึ่งปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ห้องเรียนยังไม่เพียงพอ ประมาณ 6 ห้องเรียน ,ขาดสื่อครุภัณฑ์ประเภท 
โปรเจคเตอร์ ทีวี ส าหรับการเรียนการสอน 2.งานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหลักสูตรด้านการส่งเสริมอาชีพที่ส าคัญ คือ หลักสูตรพ้ืนฐานการค้าระหว่าง
ประเทศ,หลักสูตรการขับเครื่องจักรกลหนัก,หลักสูตรการตลาดออนไลน์,หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าใน
โรงงานอุสาหกรรมแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ,หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด,หลักสูตรธุรกิจขนม
อบเบเกอรี่ ขนมพ้ืนเมือง น้ าปั่น ไอศกรีม,หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง,หลักสูตรการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง,หลักสูตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 3.งาน
ด้านส่งเสริมสังคมและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดนราธิวาส ,โครงการจัดการขยะร่วมกับชุมชน ,โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษา
อังกฤษ,โครงการจัดการความรู้ชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชา ,โครงการศึกษาและสืบสานผ้าและการ
แ ต่ ง ก า ย พ้ื น เ มื อ ง ม ล า ยู ,โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ตั้ ง อุ ท ย า น ธ ร ณี จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส 
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  ท่าน เอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดนราธิวาส ได้ กล่าวถึงวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสว่าท่านได้มีโอกาสมาเป็นผู้สอนพิเศษ จึงมีความคุ้นเคยกับบุคลากรและนักศึกษาอยู่ไม่น้อย 
ภารกิจและงานของวิทยาลัยชุมชนก็มีความเข้าใจอยู่มาก ท่านได้ให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางว่า    
ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีรูปแบบที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการศึกษาระดับอนุปริญญา ทีม่ีสาขาวิชาอยู่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียน
มีทางเลือกในการน าความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต ,รูปแบบการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน(การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองคนในชุมชน โดยคน
ในชุมชนสามารถน าประโยชน์จากหลักสูตรต่างๆไปประกอบอาชีพ เพ่ือเลี้ยงคนในครอบครัว มีรายได้
เพ่ิมขึ้น เมื่อประชาชนมีกินมีใช้ มีอาชีพที่เลี้ยงตนเอง ครอบครัว พัฒนาต่อยอดไปยังชุมชนที่ดีขึ้น ลด
ปัญหาต่างๆเช่น ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส กับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เกี่ยวกับภารกิจงานต่างๆ โดย
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอข้อมูลในประเด็นดังนี้ 1.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า
ในโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นจุด
เปลี่ยนของโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ เนื่องจากการด าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ 
สามารถท าให้สินค้าของโรงงานมีคุณภาพ มีทักษะในการตัดเย็บรูปแบบต่างๆ สร้างรายได้ในส่วนของ
ประชาชนได้ดีมากขึ้น จนปัจจุบันเป็นที่รู้จัก ทางสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดนราธิวาส      
2.หลักสูตรการขับรถจักรกลหนัก โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สอน เปิดเรียนมาแล้ว 1 รุ่น 
จ านวน 16 คน เนื่องจากหลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์แรงงานในปัจจุบัน แต่ยังขาดเครื่องมือฝึกเสมือน
จริง เนื่องจากเครื่องมือฝึกขับเสมือนจริงนี้ มีราคาค่อนข้างสูงมาก โดยทางวิทยาลัยได้ยืมเครื่องมือฝึกขับ
เสมือนจริงมาประกอบการเรียนการสอน จ านวน 1 เครื่อง ในการปฏิบัติจริงมีปัญหามาก เพราะใช้เวลา
เรียนมากในการเรียนการสอน โดย 1 คน จะปฏิบัติการเรียนการสอน ประมาณ 120 ชั่วโมงจึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 3.หลักสูตรการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3.1หลักสูตรผลิตภัณฑ์กระจูด
โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนในหลายชุมชน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนในขณะนี้ก็
ก าลังจะท าศูนย์เรียนรู้กระจูดครบวงจร ตั้งแต่แหล่งเรียนรู้กระจูด การท าผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันก็มีการออร์เดอร์สินค้าเข้ามามาก ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 3.2หลักสูตรขนม
พ้ืนเมือง ซึ่งจัดท าที่ชุมชนยะกัง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าไปพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพัฒนา
ทักษะฝีมือการท าขนมพ้ืนเมือง ให้มีรสชาติอร่อย และสามารถจ าหน่ายที่ตลาดน้ ายะกัง 100 ปี ให้กับ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถ ชม ชิม ช๊อป เช่น ขนมอาเก๊าะ เป็นต้น และเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน 4.การจัดตั้งอุทยานธรณีนราธิวาส ซึ่งเป็นการร่วมมือของหลาย
หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ในขณะนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ท าการขับเคลื่อนเบื้องต้นในการ
ประสานงาน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาดูงานอุทยานธรณีสตูลที่เป็นต้นแบบ ,การจัดการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานราชการ โดยจังหวัดนราธิวาสมีแหล่งภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่ส าคัญหลายแห่ง ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสมีการด าเนินการต่อไป    
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ฝากถึงนโยบาย 7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 
ได้แก่นรา...ตามรอยพ่อ การสร้างโอกาสในชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , นราสะอาด โดยการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ 
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สร้างวินัย รักษ์ความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ , นราสะดวก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล , นรา...สบาย การ
สร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนา
ผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0, นราปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
เมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานสินค้า พัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ,นราแบ่งปัน สร้างโอกาส
แก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาสู่
แรงงานภาคบริการ และนรา...รักสามัคคี เน้นการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของคน
นราธิวาส ยึดมั่นในความถูกต้องและผลประโยชน์ส่วนรวม และยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง  ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสก็จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน รวมถึงทุกภาคส่วน ที่ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนและ
ร่วมมือกัน จะให้นราน่าอยู่อย่างแท้จริง  
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ชื่นชมและให้ก าลังใจคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป เพ่ือประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  ตุลาคม 2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  
งานกิจการนักศึกษาจัดประชุมนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ กยศ.ผู้กู้รายเก่าและกยศ.ผู้กู้รายใหม่ ปี 2561     

ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมลงนามในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ณ ลานพิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  
ส านักวิชาการจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามโครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสา

ท าดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมทั้งร่วมท ากิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิ ว าส และบุ คล ากรวิ ทย าลั ยชุ ม ชนนราธิ ว าส เ ข้ า ร่ ว มกิ จกร รมทั้ ง สิ้ น  200 คน 



         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส    ครั้งที ่10/๒๕61  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน                    หนา้  5        
 
    

วันที่ 13 ตุลาคม 2561  
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมพิธีตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิขาลัย 
ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียตริ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจุด เทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   
7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที ่ 17 ตุลาคม 2561  

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ซึ่งมี 
บุคลากร อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่าและนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ สวนกาญจนาภิเษก 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส  
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561  
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชนภาคใต้ 

ส่งแรงใจมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิ เมืองปาลูเกาะสุลาวาสี ประเทศ
อินโดนีเชีย ผ่านกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ต าบล บ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 

ระหว่างวันที่ 26–27 ตุลาคม 2561 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

โดยได้รับเกียตริจาก รองศาสตราจารย์ธีรพงษ์ แก่นอินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทิพย์รัตน์ และ
นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ซึ่งผลจากการประเมิน วิทยาลัยชุมชนนาธิวาสอยู่ในระดับดีมากโดยได้รับระดับคะแนน 4.92 
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2561  
ส านักวิชาการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอรือเสาะ ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัด
อ าเภอสุไหงโก-ลก ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 30 ตุลาคม 2561  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณให้ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม  
วันที่ 4 ตุลาคม 2561  

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ศูนย์การศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาเด็ก
พิเศษเด็กพิเศษ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2  เ รื่ องรายงานการใช้ เ งินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิ วาส  ประจ า เดือน            
ตุลาคม  ๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

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

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    13,006,390.00 บาท 

รวม              13,006,390.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม         0.00        บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                411,917.75        บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                411,917.75        บาท 
   เงินคงเหลือ            12,594,472.25       บาท 

 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
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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 าเดอืน  ตุลาคม ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ย     2,994,253.57       บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ต.ค.            10,500.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ต.ค.            10,500.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ต.ค.          625,000.00  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม              60,382.00       บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ต.ค.          685,382.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      2,319,371.57  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  26-27 ตุลาคม  2561 โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้ 

 

ที ่ คณะกรรมการ ชื่อ-สกุล 
1 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 
2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพย์รัตน์ 
3 กรรมการและเลขานุการ นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย์ 

 

  ข้อเท็จจริง 
  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 
ตุลาคม  2561 ได้คะแนน 4.92 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพ/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร  

(45 ชั่วโมงข้ึนไป) และหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ/
สัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงขึ้นไป)และหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน (ต่ า กว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 
2561 
 

ข้อเท็จจริง                     
   ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท า
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพ/สัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงขึ้นไป)และหลักสูตรบริการ
วิชาการแก่ชุมชน (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิ ทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส เพ่ือโปรดทราบ  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,748,080 บาท  โดยแยกเป็น หมวดงบ
ด าเนินงาน จ านวน 14 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 1,552,400 บาท  และหมวดงบลงทุน ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 195,680 บาท และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิทยาลัย
ชุมชน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้ว และประชุมผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้สั่งการ
ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
รองรับนโยบายการพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
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การสอนแบบออนไลน์ ตามนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ได้มีมติในคราวประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นั้น 

 

ข้อเท็จจริง                     
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามระบียบวาระการแจ้งเวียนเรื่องเสนอ
พิจารณา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 16 
ตุลาคม 2561 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งานเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2561 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น   

ข้อเท็จจริง   
  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   

2561 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
2561 และ 
 
วาระท่ี ๔.2      เรื่องพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562   
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร 

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น  

 

 ข้อเท็จจริง  
 ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562  และปฏิทินการรับสมัคร  

 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข็มแข็ง 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 
2562   

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 11/2561 

ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 11/2561 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 
2561 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น.  ณ ห้องประชุม
จันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(6)/3449 ลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของวิทยาลัยชุมชน นั้น 
  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส เสนอความคิดเห็นโดยรวมว่า ควรจะเป็นประเทศ
ในเพ่ือนบ้านในเขตอาเซี่ยน ซึ่งจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆในการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน ควรจะ
น ารูปแบบต่างๆมาปรับใช้กับงานในด้านต่างๆของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้ได้มากที่สุด ซึ่ง ประเทศ
อินโดนีเซีย น่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นประเทศที่มีวิทยาลัยชุมชนอยู่ด้วย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน การจัดเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ 
น่าจะน ามาปรับใช้กับวิทยาลัยชุมชนราธิวาสได้เป็นอย่างดี 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

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


