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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  3/๒๕๖2 
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ท้องถิ่น 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นางฟาทูณี          มะมีเยาะ  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

1. อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ศรัทธาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาส่วนนี้ จะ

ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความมุ่งม่ัน ที่จะท าตัว ท างานให้สูงขึ้น ไม่ยอมให้ตกต่ า ผู้เชื่อมั่นในความดี จะมีความรู้สึก
ผิดชอบ มีความข่มใจ ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอ านาจอคติ และความเห็นของประโยชน์เฉพาะตัว จะประพฤติ
ปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ จนเห็นชัดแล้วว่า การนั้นๆเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เป็นสุจริต
ธรรม และเป็นประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การที่ท าจึงปราศจากโทษ ก่อให้เกิดประโยชน์
สร้างสรรค์ เป็นความเจริญสวัสดีแต่อย่างเดียว...” 

พระด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 
1 สิงหาคม 2540  
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดพิธีมอบเกียตริบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าพร้อม ณ โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
เวทีประชาคมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 60 คน 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักวิชาการจัดประชุมอาจารย์ พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีอาจารย์พิเศษเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 100 คน 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักวิชาการได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคาร
วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการทอผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดนราธิวาสในกิจกรรมประชุม

เตรียมความพร้อมการทอผ้าพื้นเมือง ประจ าปีงบประมาณ 2562 กลุ่มสตรีตะปอเยาะ ณ โรงทอผ้า กลุ่มสตรี
ตะปอเยาะ หมู่ที่ 2 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

 ส านักวิชาการจัดโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการป้องกันภัยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังท้ังสิ้น 400 คน 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัดเลี้ยงรุ่นนักศึกษา เลี้ยงรุ่นพ่ี ปี 59 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ซึ่งมีอาจารย์พิเศษ นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจ านวน 150 คน 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562   

 ส านักวิชาการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 350 คน  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  

 นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมปรึกษาหารือในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักวิชาการจัดโครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กิจกรรม 
ผู้น านักศึกษากับการแสดงผลงานนักศึกษาวิชาการ ณ ห้องประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก -ลก 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักวิชาการจัดโครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาสาธารณะชุมชนครั้งที่ 3 ณ โรงทอผ้า หมู่ที่ 2 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดย
มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และประชาชนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 150 คน 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักงานส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน 
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ระหว่างวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงลูโบ๊ะบือซา 

ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลูโบ๊ะดาโต๊ะ ต าบลลูโบ๊ะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 30 คน 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

 ส านักงานส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ให้กับ
วิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดประสบการณ์อาชีพให้กับผู้สอนหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 15 คน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเยาวชนร่วมปกป้อง
ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนรู้สังคมพหุ
วัฒนธรรมนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องน้ าพราว 2 โรงแรมซีเอส 
ปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562   

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างความรัก 
ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดความขัดแย้ง 
รายการเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ในกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
ณ หาดนราทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2562 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
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  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1     13,006,390.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2          604,200.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3       1,496,200.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       8,646,800.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5         105,600.00 บาท 

   เงินอุดหนุน นักศึกษาพิการ           1,710.00 บาท 
รวม                23,860,900.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม      7,412,899.64  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,708,296.58 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            10,121,196.22 บาท 
   เงินคงเหลือ             13,739,703.78 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น    

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ม.ค      2,308,044.01     บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.พ.           512,990.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.พ.                    512,990.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.พ.                       64,640.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.พ.             64,640.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       2,756,394.01  บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ   

 
วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผู้สมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี

การศึกษา  2562 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา  2562 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
มีการขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพ่ิมเติม) เนื่องจากในบางสาขาวิชาและบางหน่วยจัดการศึกษา   
ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 มีนาคม 2562 นั้น    

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า  

1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีนั้น มีจ านวนนักศึกษาเข้ารับสมัครจ านวนมาก แต่พอการผ่าน
กระบวนการต่างๆของวิทยาลัย นักศึกษาบางส่วนจะหายไปมาก เพราะฉะนั้น การเปิดรับสมัครควร
เพ่ิมจ านวนเป้าหมายให้มากข้ึนกว่าเดิม  

2. กระบวนการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาส หรือมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น รูปแบบการเรียนออนไลน์ ,รูปแบบ Conferrent เป็นต้น เพ่ือลดการออกกลางคัน
ของนักศึกษา  

3. ควรจัดท าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีและมีการแยกประเภทของข้อมูลผู้สมัคร เช่น อาชีพ
อายุ เพศ และควรจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปี 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงเกณฑ์และรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับ  พันธกิจ
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน และได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
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ชุมชน พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับวิทยาลัยชุมชนการประกันคุณภาพภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนต่อไป   

 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2562 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
ว่า การปรับปรุงเกณฑ์และรูปแบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.2562 เป็นเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ วิทยาลัยควรศึกษาเกณฑ์ต่างๆให้ละเอียดรอบคอบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในทุกๆด้านส าหรับการประเมิน   
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ต้องขังหญิง       
ในเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
ด้วยเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ได้ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ

และฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังหญิง จ านวน 5 หลักสูตรและได้ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง อันน าไปสู่การน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่ อพ้น
โทษออกจากเรือนจ า 

 

ข้อเท็จจริง   
 กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมอบเพ่ือธุรกิจ,หลักสูตรการท าขนมเบเกอรี่ (ขนมเค้ก),หลักสูตรการท า
ขนมจีบ-ซาลาเปา,หลักสูตรการท าผ้าเปอรางิง(วิธีย้อมเย็น) และหลักสูตรการเพ่ิมมูลค่าผ้าเปอรางิง(กระเป๋า
ด้วยมือ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.7 การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(5)/754 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 

เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนสามารถเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 มาเป็นเดือนมิถุนายน 2562 โดย

ด าเนินการเฉพาะนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ส่วนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ให้เปิดภาคการศึกษาในเดือน
สิงหาคมต่อเนื่องไปจนส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะ ว่า การเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา เนื่องมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามปีงบประมาณนั้นๆ เพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นก็มี
ผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายในบางส่วนอาจจะจ่ายไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น การปรับพ้ืนฐานของ
นักศึกษาใหม ่วิทยาลัยควรตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้เพียงพอไม่ให้เกิดผลกระทบได้ หรือ
มีการน าเงินรายได้ของวิทยาลัยมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอในบางรายการ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
นักศึกษา ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลั ยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

2/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 407 คน ประกอบด้วย   

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    64 คน        
  2.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    73 คน   
  3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน  132 คน   
  4.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   44 คน 
  5.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    28 คน   
  6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    53 คน 
  7.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  จ านวน    14 คน 
และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

 

ข้อเท็จจริง  
 กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 408 คน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 407 คน 
 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ว่า ควรมีการปรับแก้ไขรายละเอียด จาก การให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรับเปลี่ยนเป็น การให้อนุปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคการศึกษาที่ ๑) เพ่ือความ
เหมาะสม และเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น 
 

วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เสนอประเด็นการจัดสรรเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าที่ประชุม
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบการจัดสรร
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เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดสรรเงินรายได้ประจ าปี ร้อยละ 
5 ของเงินรายได้สะสม ยอดงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยกเว้นเงินรายได้จากการ
บริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ) โอนให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ ได้ตรวจสอบสถานะเงินรายได้วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส  ยอดงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2561 มีเงินรายได้ เป็นเงิน 2,994,253.57 บาท 
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เป็นเงินบริจาค/สนับสนุน(มี
วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ) เป็นเงิน 756,586.00 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบหก
บาทถ้วน) เหลือเงินรายได้สุทธิ เป็นเงิน  2,237,667.57 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนต้องน าส่งเงินรายได้ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามหลักเกณฑ์ ร้อยละ 5 เป็นเงิน 111,883 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสาม
บาทถ้วน)  

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37  (1) ก าหนดนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตุประสงค์ของวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด 
 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นว่า 
จากมติการเห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 โดยให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดสรรเงิน
รายได้ประจ าปี ร้อยละ 5 ของเงินรายได้สะสม ยอดงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยกเว้น
เงินรายได้จากการบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ) โอนให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนั้น  มีข้อคิดเห็น ดังนี้  

1. ควรจัดสรรเงินรายได้ประจ าปี ร้อยละ 5 ของเงินรายได้ ในฐานของเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณนั้นๆไม่ควรคิดจากเงินรายได้สะสมและไม่รวมเงินรายได้จากการบริจาคที่มี
วัตถุประสงค์ 

2. การจัดสรรเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนให้สถาบันนั้น สถาบันควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและจัดท าแผนการใช้เงินรายได้ของแต่ละวิทยาลัย ในการน าเงินไปใช้ในด้านต่างๆให้
ตรงเป้าหมาย และเพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้  

3. ถ้าวิทยาลัยชุมชนใด มีความประสงค์จะใช้เงินรายได้สามารถจัดท าแผนไปขอใช้เงินรายได้ ได้ 
4. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น าข้อมูล มติ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอชี้แจงให้ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ
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วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
4/2562 ประจ าเดือน เมษายน 2562 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 4/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 8 เมษายน  2562 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงขอเลื่อนเป็น วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 6.2 เรื่องกิจกรรม การว่ิงเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพ่ือจัดโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งในด้านลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน รวมทั้งการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติด และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสมี
ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมภายนอกวิทยาลัยชุมชนให้กว้างขวาง แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในทุกรูปแบบ 
โดยจัดโครงการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการไปแล้ว คือ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ และแนวทางการป้องกันยาเสพ
ติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร ส่วนกิจกรรม 
วิ่งต่อต้านยาเสพติด จะด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2562  
 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอรายละเอียด การด าเนินงานของกิจกรรม

การจัดวิ่งต่อต้านยาเสพติด (Ncc mini marathon 2019) จะจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2562 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหน่วยงานราชการ ,หน่วยงาน
เอกชน,ทางสื่อออนไลน์ต่างๆและมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน    

2. การรับสมัครการแข่งขันวิ่ง ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีการรับสมัครทั้งที่วิทยาลัย,ผ่านทาง
ออนไลน์และการรับสมัครนอกสถานที่ รับสมัครจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้ให้ความ
สนใจในการรับสมัครอย่างต่อเนื่อง 

3. การด าเนินการเตรียมความพร้อมของงานด้านต่างๆมีการเตรียมความพร้อมประมาณ 80 
เปอร์เซ็น 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 

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


