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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  7/๒๕๖2 
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ  อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
3. นายรพี          มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย      รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. 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 
7. นายอิบรอเฮม      แวะหามะ  นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคน กระท าสัตย์สัญญาแก่ตนเอง ว่าจะตั้งใจปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ตามหน้าที่และความสามารถของตนๆจะท าความคิดเห็นให้เที่ยงตรง และกระจ่าง
แจ่มใส จะเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันด้วยความหวังดี และช่วยเหลือกันเพ่ือให้เกิดความรัก ความสมัคคี       
ที่แท้จริงในชาติไทยขึ้น เป็นก าลังอันกล้าแข็งและมั่นคงส าหรับสร้างสรรค์ความดี ความเจริญทุกๆ
ประการ ให้เต็มบริบูรณ์ เพ่ือท าให้ชาติประเทศของเรา ยืนยงอยู่ได้ ตลอดไป ด้วยความวัฒนาผาสุข ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่อง การ MOU กับ ม.ราชภัฏยะลา 
สรุปเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา ในการท า MOU ความ 

ร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ยะลา ในการท า MOU ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภาคใต้สร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานท าให้กับผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้โดยการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนณ ห้องประชุม 1 อาคาร
คณะบดี มหาวิยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา พร้อมด้วย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฎยะลา 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีมหา
วิยาลัยราชภัฎยะลา ,นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ,นายธีระ     
อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมนราธิวาส,นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยาลัยชุมนราธิวาส ,นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผู้บริหารและ
ข้าราชการทั้งสองฝุายเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างมหาวิยาลัยราชภัฎยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาร่วมกันและการประสานทรัพยากรในการจัดการการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องกทารในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีคงวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งวิทยาลัย
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ชุมชนจะส่งต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาและท้ังสองฝุายมีข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งท าข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาการ ซึ่งจะค านึงถึงการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาวิชาการ และการ
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่างๆร่วมกันเพ่ือสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือเป็นแรงงานในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 

  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  มิถุนายน  2562 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม
อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจาก 3 หน่วยจัด
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี           
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียตริฯ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 

ส านักวิชาการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning   กิจกรรม
ที่ 2 จัดอบรมการสอนผ่าน google classroom ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 

ส านักงานบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมจากไม้ไผ่ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

 ส านักวิชาการจัดประชุมอนุกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่6/2562 ณ ห้อง
ประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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 ส านักอ านวยการจัดการสัมมนาทิศทางบทบาทของวิทยาลัยชุมชน  นราธิวาสภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง 
จังหวัดนราธิวาส โดย มีกรรมกาาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนฯและอนุกรรมการวิชาการเข้าร่วมสัมมนา 
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 
ณ ห้องประชุมผกากรอง 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตภัณฑ์หัตกรมมจักรสาน
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาน านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมเดินขบวนร่วมพลังมวลชล
ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 ณ หาดนราทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 3 กรกฎาคม 2562 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการการจัดการพืชสวนสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตานีเห็งชุมชนลูโบ๊ะดาโต๊ะ ต าบลลูโบ๊ะบือซา อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส  

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มิถุนายน 
2562 

สรุปเรื่อง 
  สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน 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 
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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 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 8     5,738,910.00 บาท 

รวม              30,490,610.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    17,547,223.02  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,375,575.26 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            19,922,798.28 บาท 
   เงินคงเหลือ             10,567,811.72 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ค       2,997,763.88    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน มิ.ย           594,549.20  บาท 
รวมรายรับ เดือน มิ.ย                    594,549.20  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน มิ.ย                     137,550.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน มิ.ย           137,550.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       3,454,763.08  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   
2562  ส าหรับนักศึกษารุ่น  2560 และ 2561 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2560 และ 2561 เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ดังต่อไปนี้ 

 
สัปดาห์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

 
1  – 16 ส.ค. 62 

นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนพร้อม
ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ครั้งที่ 1) 

  1 – 16 ส.ค. 62 
นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนและ
ช าระเงินที่ห้องการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

(ครั้งที่ 2)  

 3  ส.ค. 62 
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิด 

ภาคการศึกษา พร้อมจัดท า มคอ. 3 รายละเอียด
ของรายวิชา 

 
13 ส.ค. 62 

 
อาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ผ่านระบบ TQF 

 ภาคศุกร์ – เสาร์ ภาคศุกร์ – เสาร์  
สัปดาห์ที่ 

1 
16 – 17 ส.ค. 62 17 – 18 ส.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 

สัปดาห์ที่ 
2 

23 – 24 ส.ค. 62 24 – 25 ส.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 

 30 ส.ค. 62 วันสุดท้ายของการเพิ่ม/ถอน/เทียบโอนผลการเรียน 

สัปดาห์ที่ 
3 

30 – 31 ส.ค. 62 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 

62 
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 

สัปดาห์ที่ 
4 

6 – 7 ก.ย. 62 7 – 8 ก.ย 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 

 2  ก.ย. 62 วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ 

สัปดาห์ที่ 
5 

13 – 14 ก.ย. 62 14 – 15 ก.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 

สัปดาห์ที่ 
6 

20 – 21 ก.ย. 62 21 – 22 ก.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 

สัปดาห์ที่ 
7 

27 – 28 ก.ย. 62 28 – 29 ก.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 

สัปดาห์ที่ 
8 

4 – 5 ต.ค. 62 5 – 6 ต.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 
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สัปดาห์ที่ 
9 

11 – 12 ต.ค. 62 12 – 13 ต.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 

 14 ส.ค. 62 ชดเชยการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 62 

สัปดาห์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

 ภาคศุกร์ – เสาร์ ภาคศุกร์ – เสาร์  
สัปดาห์ที่ 

10 
18 – 19 ต.ค. 62 19 – 20 ต.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 

สัปดาห์ที่ 
11 

25 – 26 ต.ค. 62 26 – 27 ต.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 

 27 ต.ค. 62 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาที่ 1,2,3,4 
ไปยังหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป 

สัปดาห์ที่ 
12 

1 – 2 พ.ย. 62 2 – 3 พ.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12 

  1 – 18 พ.ย. 62 
นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาที่ 

1,2,3,4 

 3 พ.ย. 62 
หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์

วิชาที่ 1,2,3,4 
สัปดาห์ที่ 

13 
8 – 9 พ.ย. 62 9 – 10 พ.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13 

 10 พ.ย. 62 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลาย

ภาค วิชาที่ 1,2,3,4 
สัปดาห์ที่ 

14 
15 - 16 พ.ย. 62 16 – 17 พ.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 

สัปดาห์ที่ 
15 

22 – 23 พ.ย. 62 23 – 24 พ.ย. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15 

สัปดาห์ที่ 
16 

29 – 30 พ.ย. 62 
30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 

62 
สอบปลายภาคการศึกษาวิชาที่ 1,2,3,4 

 
6 ธ.ค. 62 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียน
และส่งมคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชาที่ 1,2,3,4 
สัปดาห์ที่ 

17 
6 – 7 ธ.ค. 62 7 – 8 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 

สัปดาห์ที่ 
18 

13 – 14 ธ.ค. 62 14 – 15 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 18 

สัปดาห์ที่ 
19 

20 – 21 ธ.ค. 62 21 – 22 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 19 

สัปดาห์ที่ 
20 

27 – 28 ธ.ค. 62 28 – 29 ธ.ค. 62 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 20 
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  29 ธ.ค. 62 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาที่ 5 ,6 ไป

ยังหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป 
สัปดาห์ที่ 

21 
3 – 4 ม.ค. 63 4 – 5 ม.ค. 63 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 21 

  6 ม.ค. 63 
หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์

วิชาที่ 5,6 

  10 – 31 ม.ค. 63 
นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาที่ 

5 , 6 

 12 ม.ค. 63 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลาย

ภาค วิชาที่ 5,6 
สัปดาห์ที่ 

22 
10 – 11 ม.ค. 63 11 – 12 ม.ค. 63 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 22 

 10 ม.ค. 63 
 

วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา 

 ภาคศุกร์ – เสาร์ ภาคศุกร์ – เสาร์  

สัปดาห์ที่ 
23 

17 – 18 ม.ค. 63 18 – 19 ม.ค. 63 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 23 

สัปดาห์ที่ 
24 

24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 24 

25 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 
สอบปลายภาคการศึกษาวิชาที่ 5 ,6 

 

  3 ม.ค. 63 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียน

และส่งมคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา วิชาที่ 5,6 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา   
2561   

สรุปเรื่อง  
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา  
2561  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี    
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 407 คน  จ านวน 7 สาขาวิชาดังนี้ (1) สาขาการศึกษา
ปฐมวัย  (2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (3) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (4) สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป (5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (6) สาขาวิชาการบัญชี   (7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา

22 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร   

(45 ชั่วโมงขึ้นไป) และหลักสูตรบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

สรุปเรื่อง  

ตามท่ี กลุ่มงานสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงขึ้นไป) และ
หลักสูตรบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการ
จัดฝึกอบรมจ านวน 550 คน โดยมีงบประมาณจัดสรรเป็นเงิน 306,900 บาท (เงินสามแสนหกพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ ได้ด าเนินการการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (45 ชั่วโมงขึ้นไป) และหลักสูตร
บริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องโครงการมหกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของจังหวัด 
นราธิวาส (เรารักวัฒนธรรม) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม   

  ตามที่ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน สร้างจิตส านึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย นั้น 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีภารกิจในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นความส าคัญของการศึกษาเผยแพร่และสืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดท าโครงการมหกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัด
นราธิวาส (เรารักษ์วัฒนธรรม) ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือให้องค์ความรู้คงอยู่กับชาวนราธิวาส
และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคนรุ่น
หลังต่อไป 

ข้อเท็จจริง                     
  ในการนี้ ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอจัดกิจกรรมการ

ด าเนินงานโครงการมหกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส (เรารักษ์
วัฒนธรรม) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรียนรู้และพ้ืนฐานภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส การแข่งขันทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือจัดการแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการเรียนรู้ในการจัดนิทรรศการ 
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี
กิจกรรมดังนี้  

1.การแสดงด้านวัฒนธรรม 
2.การแข่งขันด้านวัฒนธรรม 
3.นิทรรศการด้านวัฒนธรรมและการจ าหน่ายสินค้าชุมชนสร้างสรรค์ 

กิจกรรมที่ 1  ศิลปวัฒนธรรมมลายู 
1.1 การแสดงของนักศึกษา 7  สาขา 
1.2 แสดงของบุคคลภายนอก 

1.2.1 การแสดงกุมปัง 
1.2.2 การแสดงตีกลองบานอ 
1.2.3 การแสดงดีเกฮูลู 
1.2.4 การฉายหนังกลางแปลง 

1.3 การแสดงการเดินแฟชั่นโชว์กระจูดนาราสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่  2  การแข่งขันด้านวัฒนธรรมมลายู 

2.1 การแข่งขันดีเกฮูลู จากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 7  สาขา 
2.2 การแข่งขันอนาซีดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (ตัวแทนระดับอ าเภอ) 
2.3 การแข่งขันผลงานกระจูดสร้างสรรค์(ส่งผลงานน าเสนอผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน  

และผลิตภัณฑ์ทั่วไป) 
กิจกรรมที่  3  นิทรรศการด้านวัฒนธรรมและการจ าหน่ายสินค้าชุมชนสร้างสรรค์   มีดังนี้ 

3.1 ด้านกระจูดนารา 
3.2 ด้านทอผ้าพ้ืนเมือง 
3.3 ด้านผ้าปาลางิง 
3.4 ด้านผ้าบาติก 
3.5 ด้านการเพ้นท์ปาเต๊ะ 
3.6 ด้านการท าไข่เค็ม 
3.7 ด้านการท าขนมพ้ืนเมือง 
3.8 ด้านการท าขนมทองพับ 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 
17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส           
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

6/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1     เรื่องพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2560 และ 

2561 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2560 มีมติเห็นชอบวาระที่ 

4.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1)การพัฒนาชุมชน (2)การปกครอง
ท้องถิ่น (3)การศึกษาปฐมวัย (4)การจัดการทั่วไป (5)การบัญชี (6)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (7) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (8)อิสลามศึกษา (9)เทคโนโลยีการเกษตร และ (10 )การท่องเที่ยว และ การประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2561 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2561จ านวน 9
สาขาวิชา ประกอบด้วย (1)การพัฒนาชุมชน (2)การปกครองท้องถิ่น (3)การศึกษาปฐมวัย (4)การ
จัดการทั่วไป (5)การบัญชี  (6)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (7)อิสลามศึกษา (8)เทคโนโลยีการเกษตร และ (9) 
การท่องเที่ยว แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2560 
และ 2561 ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 สาขาวิชา 
ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   (4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(5) สาขาวิชาการบัญชี            (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(7) อิสลามศึกษา   (8) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (9) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 
8 กรกฎาคม 2562  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

อนุปริญญา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2560 และ 2561 จ านวน 9 สาขาวิชา 

มติที่ประชุม 
 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2560 และ 2561 จ านวน 9 สาขาวิชา 

 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดแผนการใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,199,748 
บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) แยกเป็น หมวดงบด าเนินงาน 
จ านวน 14 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 1,134,400 บาท  และหมวดงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 1,065,348 บาท โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชน 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินงาน
และเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) เป็นเงิน 1,007,308.80 บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดพันสามร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์ 

 ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ รอบ 9เดือน
(ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) และขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้ หมวด
งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
 1. รายการงบลงทุนที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จ านวน          
10 รายการ เป็นเงิน 625,433.80 บาท  
 2. รายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2รายการ 
เป็นเงิน 290,564.20 บาท 
 3. รายการงบลงทุนที่ ยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้าง จ านวน 2รายการ เป็นเงิน    
132,000 บาท  
  ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562  มีเงินรายได้คงเหลือ 149,350 บาท และ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายการใช้เงินเงินรายได้ฯ 
หมวดงบลงทุน จ านวน 8  รายการ เป็นเงิน 147,045 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 โดยการ
ปรับเปลี่ยนรายการใช้จ่ายเงินรายได้ในครั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติการใช้เงินรายได้
ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 7/๒๕62  ประจ าเดือน กรกฎาคม    ๒๕62       หนา้  13 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

7/2562 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 8/2562 ตรงกับวัน
อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 

 
 

 
 

 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


