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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  5/๒๕๖2 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 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. นายรพี          มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 

     เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลาย เป็นของมีค่า และจ าเป็นแก่

การศึกษาค้นคว้า ในทางประวัติศาสตร์ศิลปโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย 
ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

สรุปเรื่อง  
  ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอการบริหาร
จัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอ านาจในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอการ
บริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบ
ใหม ่ให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว โดยเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน าร่องส าหรับวิทยาลัยชุมชนที่
อยู่ระหว่างการขอจัดตั้งใหม่ ซึ่ง นายธีระ อัคมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็น
อนุกรรมการ ตามค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 17/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
ข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้มีการประชุม โดยมีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน  2562 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าเดือน เมษายน 2562 
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ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผ้าบาติก โดยออกแบบ

ผ้าบาติกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของอ าเภอแว้ง ณ บ้านยะหอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2562  

กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียม     
ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเยาวชนเข้า
ร่วมเรียนทั้งสิ้น 40 คน 
วันที่ 2 เมษายน 2562  

งานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม ใน
กิจกรรมเล่านิทาน,ระบายชวนเล่าเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษและการเล่นใบ้ค าเสริมทักษะ
การสื่อสารของเด็กๆ ซึ่งมีเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 20 คน 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมท าเส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษาอ าเภอ
แว้ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แว้ง 
และ ในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
ระหว่าง วันที่  5เมษายน 2562 – 6  เมษายน2562   

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ จัดอบรมการเลี้ยงชันโรง เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงชันโรง
ให้กับผู้เลี้ยง  ณ อาคารวิทยบริการ  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่6 เมษายน 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้สดและราชสดุดี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   ณ  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 7 เมษายน 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019 
เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียตริจากนายเอกรัฐ หลีเส็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน 
วันที่ 10 เมษายน 2562  

 ส านักวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ รุ่นที่1 สาขาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา2562 ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักวิชาการจัดกิจกรรมรดน้ าขอพร โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากร 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2562  - 18 เมษายน 2562 

 ส านักวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการมีทักษะความเป็น
ผู้น า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ระหว่าง 18 -19 เมษายน 2562  

กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการจัดฝึกอบรมการท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 19 เมษายน 2562   

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัด พิธีเปิดโรงทอผ้ากลุ่มสตรีตะปอเยาะ ต าบลตะปอเยาะ ใน
โครงการทอผ้าพ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นักศึกษา และกลุ่ม
สตรีตะปอเยาะ เข้าร่วมงาน 
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ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 – 24 เมษายน 2562  
 ส านักอ านวยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน 
วันที่25  เมษายน 2562 

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมวางพวงมาลัยในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่
ระลึกวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 – 27 เมษายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 
เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 – 26 เมษายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโค เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่างถูกวิธี ณ บ้านกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 
วันที่ 25 เมษายน 2562  

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562 เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวเพ่ือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ณ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2 ค่ายจุฬา
ภรณ์พัฒนา12 (รุ่นที่1) อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 เมษายน 2562  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับคณะจากอบต.น้ าบ่อและกลุ่มผู้สูงอายุ ใน
การศึกษาดูงานในเรื่องกระจูดเพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 29 เมษายน 2562 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 29 เมษายน 2562  

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ 
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่  เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชน ณ บ้านละหา ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 
วันที่ 30 เมษายน 2562  

ส านักวิชาการจัดโครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา  เพ่ือ
สร้างการรับรู้เรื่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน 
2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน 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 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6        821,570.00 บาท 

   เงินอุดหนุน คชจ.โครงการยาเสพติด                50,000.00 บาท 

เงินอุดหนุน นักศึกษาพิการ              2,420.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          16,810.00 บาท 
รวม                24,751,700.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม     12,754,823.73  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน               2,389,669.80 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             15,144,493.53 บาท 
   เงินคงเหลือ             9,607,206.47 บาท 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มี.ค       2,526,414.01     บาท 
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รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน เม.ย           388,500.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน เม.ย                    388,500.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน เม.ย                     55,527.13  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม             30,806.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน เม.ย            86,333.13  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ     2,828,580.88  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
  

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัด
นราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจะเปิดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์โดยใช้
หลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว  และมัคคุเทศก์กลาง
กรมการท่องเที่ยว ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ที่ประกอบอาชีพการน า
เที่ยวแต่ยังขาดโอกาส ให้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ต่อไป นั้น   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  กรมการท่องเที่ยวอนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือราชการที่ กก 0407/5670 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 เรื่องแจ้งผลการขอความเห็นชอบเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส โดยฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 16 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงมีทักษะความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรับผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 40 คน  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
คิดเห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ และเกิดรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น และอาชีพมัคคุเทศก์มีบทบาทและความส าคัญ อย่างยิ่งในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้
ข้อมูลที่ถูกตอ้งแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้
เกิดความประทับใจ เปรียบเสมือนฑูตหรือเป็นผู้แทนของคนในประเทศหรือคนในท้องถิ่น สร้างความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศและภาคบริการอ่ืนๆที่เชื่อมโยงกับระบบ
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล มัคคุเทศก์จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะ
พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป และควรส่งเสริมหลักสูตรอื่นๆร่วมด้วย 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
 ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562 
สรุปเรื่อง 

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

เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสภาบัน
วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนสามารถเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 มาเป็นเดือนมิถุนายน 
2562โดยด าเนินการเฉพาะนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ส่วนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ให้เปิดภาคการศึกษา
ในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องไป จนส าเร็จการศึกษา แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษา  หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (แทนต าแหน่งที่ 
ว่างลง) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง   
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เนื่องจาก
นายภาณุมาศ  ชนากานต์ ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชน มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องรายงานสรุปกิจกรรม NCC Minimarathon ว่ิงต้านยาเสพติด 2019 
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 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร ส่วนกิจกรรม วิ่ง
ต่อต้านยาเสพติด ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2562  

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอสรุปการด าเนินงานของกิจกรรมการจัด

วิ่งต่อต้านยาเสพติด (Ncc mini marathon 2019) ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. จ านวนผู้รับสมัครวิ่ง  มีจ านวน 917 คน  
2. ประธานในการเปิดกิจกรรมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในเวลา 06.00 น. 
3. สรุปค่าใช้จ่ายในกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019 

3.1 รายรับกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019 
รายรับจากการรับสมัคร/บริจาค 

นักศึกษา 312 คน  * 200   บาท  62,400   บาท 
Funrun 354 คน  * 300   บาท 106,200 บาท 
Mini 138 คน  * 350   บาท 48,300   บาท 
VIP 148 คน  * 1000 บาท 148,000 บาท 
บริจาคหน้างาน    2,000     บาท 

ยอดรับทั้งสิ้น 366,900 บาท 
3.2 รายจ่ายกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019 

ที ่ วันที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 26/2/2562      

ค่าน้ ามันรถ (จุดรับสมัคร สวน ร.5 ) 
100  

2 4/3/2562 100  
3 12/3/2562 200  
4 19/3/2562 จ่ายค่าตอบแทนนักข่าว/และพิธีกร  

(งานแถลงข่าว) 
5,000    

ที ่ วันที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
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5 26/3/2562 จ่ายค่ามัดจ าเหรียญ 20,035  
6 

 

28/3/2562 ค่าน้ ามันรถ นศ(ประชาสัมพันธ์ วชช.ภาคใต้) 2,000  

7  ค่าน้ ามันรถกะบะเขียวขนของ 200  
8  ค่าอาหารส าหรับนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์ 1,000  
9 30/3/2562 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม 300  

10  
3/4/2562 

ค่าเช่าโดมโค้ง 1,500       
11 ค่าภาษีโค้ก 452  
12 ค่าปากกาเคม ี 98  
13  

5/4/2562 
ค่าอาหาร 41,000  

14 ค่าอุปกรณ์/การจัดเตรียมหน้างาน + ค่าขนส่ง 2,548  
15  

 
 
7/4/2562 

ค่าเช่าเต็นท์ 500  
16 ค่าเครื่องเสียง + เวที + สปอตไลน์ 5,000  
17 ค่าพิธีกร 2,000  
18 ค่าเครื่องโดรน 2,000  
19 จ่ายค่าตอบแทนนักข่าว 4,000  
20 ค่าตอบแทนให้คนขับรถแห่ 300   
21 12/4/2562 จ่ายค่าเหรียญงวดที่ 2และค่าขนส่ง 44,480  
22  

 
 
17/4/2562 

จ่ายค่าเสื้อ คอกลม 778  ตัว *100 บาท 77,800      
23 จ่ายค่าเสื้อ คอปก  252  ตัว *250 บาท 63,000  
24 จ่ายค่าถ้วยรางวัล ขนาด c 13 ใบ *600 บาท 7,800  
25 จ่ายค่าถ้วยรางวัล ขนาด D 13 ใบ* 500 บาท 6,500  
26 จ่ายค่าถ้วยรางวัล ขนาด E 13 ใบ* 400 บาท 5,200  
27 จ่ายค่าถ้วยรางวัล ขนาด A 2 ใบ*1,000 บาท   2,000  
28 จ่ายค่าหมายเลขผู้วิ่ง 1,030 ชิ้น * 12 บาท 12,360  

ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น 307,467  
   3.3 รวมรายรับ/รายจ่าย กิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019              
    

     ยอดรับทั้งสิ้น  = 366,900   บาท 
     ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  = 307,467   บาท 

    คงเหลือ          =          59,433   บาท 
3.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ  

 ชาชักจากกรมทหารพรานที ่45  จ านวน   300  แก้ว 
 น้ าดื่มจากศรีตรัง    จ านวน   10   กล่อง 
 น้ าดื่มจากโค้ก    จ านวน     5   แพ็ค 
 น้ าอัดลม    จ านวน     2  แพ็ค 
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 น้ าดื่มจากปั้มปตท.กาเสาะ      จ านวน      10   โหล 
 ยาสามัญประจ าบ้านจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าภู 
 หน่วยปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 รถยนต์กู้ภัยและหน่วยปฐมพยาบาลจากประธานมูลนิธิเมตตาธรรม 
 ผู้ด าเนินรายการจากอสมท.นราธิวาสกับอบต.ล าภู 
 โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูงจาก ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และจาก 

Nara Studio 
 รถกระจายเสียงพร้อมบุคลากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 กับ เทศบาลเมือง

นราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
คิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการจัดเพ่ือหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้ อีกทางหนึ่ง ควรจัดขึ้นทุกปี  และควรเป็นกิจกรรมที่
หลากหลาย  
 

วาระท่ี ๑.๒.8 เรื่องการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม (อว . ) วันก่อตั้ ง               
2พฤษภาคม พ.ศ.2562 สืบทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2522–2562) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(2545–2562) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาล
ไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก กระทรวงนี้
เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน โดยในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้นาย สมคิด จาตุศรี
พิทักษ ์รักษาการในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และคิดเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรศึกษาข้อมูลต่างๆเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

 

วาระท่ี ๑.๒.9 เรื่องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียภายใน/ภายนอก ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปเรื่อง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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  เรื่องเดิม 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลและช่อง

ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้ามาตอบในระบบ ITAS โดยขอความร่วมมือ สภาวิทยาลัยชุมชน เข้า
ตอบแบบ IIT และ EIT ในระบบ ITAS อยู่ในรูปแบบ URL และ QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ  หน้า 27-28) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

4/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัคร ต าแหน่งผู้สอนพิเศษ หลักสูตร

อนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครผู้สอนพิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  

ประจ าปีการศึกษา 2562  ในระหว่างวันที่  22 – 30  เมษายน 2562 แล้วนั้น มีจ านวนผู้สมัคร
ทั้งสิ้นจ านวน 23 คน ประกอบด้วย  

(1)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  3   คน   
(2)  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  3   คน   
(3)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  4   คน   
(4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  1   คน   
(5)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน  1   คน   
(6)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1   คน 
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(7)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จ านวน 10 คน 
ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ ในวันที่ 12  
พฤษภาคม 2562 และการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  5/2562  
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส    

ได้ขอเสนอรายชื่อผู้สมัครผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 23 คน  
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ   
พ.ศ.2558 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  23 คน   
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  23 คน   
 

วาระท่ี ๔.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
2562 จ านวน 2 สาขาวิชา 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง   

พ.ศ.2562  และให้วิทยาลัยชุมชนน าหลักสูตรอนุปริญญา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2562 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องเป็นไปตามบริบทและ
ศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา  ปรัชญา  วัตถุประสงค์หลักสูตร 
ระบบการจัดการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้  และเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภา
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาหลักสูตร  
  ข้อเท็จจริง 

จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 13  พฤษภาคม  2562 ได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
จ านวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการและน าเสนอต่อสภาวิทยาลัย
ชุมชน ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อไป 

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2562 จ านวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

(1)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบัญชี   
(2)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาและแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร

อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) หลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาการบัญชี (2) หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ  
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาและแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) หลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาการบัญชี (2) หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

6/2562 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 6/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

 

 
 

 

 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


