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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  8/๒๕๖2 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. 

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. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. 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 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…บรรพชนของเรารักษาชาติ รักษาแผ่นดิน มาด้วยสติปัญญาความสามารถ ด้วย

ความกล้าหาญเสียสละ และด้วยคุณความดี บางสมัยบ้านเมืองก็สงบสุข บางสมัยก็คับขันเดือดร้อน 
เปลี่ยนแปลงสลับกันมา แต่ถึงอย่างไร เราก็มีอิสรภาพ และความสุขความเจริญทุกอย่าง ยั่งยืนจนมาถึง
ทุกวันนี้ ข้อนี้ควรเป็นสิ่งเตือนใจ ให้คนไทยทุกฝ่ายทุกคน มีสมานฉันท์ ในอันที่จะรวมก าลังกาย ก าลังใจ 
ก าลังความสามารถ และความดี ให้ยิ่งเพ่ิมพูนแน่นแฟ้นขึ้น และเร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจการงาน บรรดามี
ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยขมักเขม้น ให้งานทั้งหลายทั้งปวงด าเนินก้าวไป โดยสอดคล้องและเกื้อกูล
กันทุกๆส่วน ดังนั้นไม่ว่าท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะปฏิบัติภาระหน้าที่อันใด ทั้งส่วนน้อยและส่วนใหญ่ ขอให้
ปรารภประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นส าคัญ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดตามวีดีทัศน์ และงานเลขานุการสภาฯสรุปสั้นๆดังนี้ 
ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

หลักสูตรอนุปริญญา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อนุปริญญา จ านวน 9 สาขาวิชา นักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,681 คน โดยประกอบด้วย  
 สาขาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  117   คน 
 สาขาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน 255 คน 
 สาขาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 566  คน 
 สาขาการจัดการทั่วไป จ านวน 202 คน 
 สาขาการบัญชี จ านวน 145 คน 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน 291 คน 
 สาขาอิสลามศึกษา  จ านวน 12 คน 
 สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 62 คน 
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 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 31 คน 
การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายขยาย 

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน ประกอบโครงการดังนี้ 
 โครงการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา 
 โครงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active 

Learning” 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ 
 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน ในจังหวัดนราธิวาส  
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมนักอ่านวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ 
 โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 โครงการสร้างสัมพันธ์รับขวัญสู่สถาบันใหม่ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 โครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ 
 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
 โครงการร าลึกบุญคุณครู 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
1. ศึกษาภูมิปัญญา ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านาดัง เดิมเ พ่ือการสร้าง

ความสัมพันธ์ในชุมชนบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์กระจูด ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส : 

ศึกษาเฉพาะกรณ ีกลุ่มสตรีจักสานกระจูดบ้านโคกพะยอม 
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล(กรือ

โป๊ะ)ของจังหวัดนราธิวาส 
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4. การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูดแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
กระจูดจังหวัดนราธิวาส 

งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
๑. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังความคิดทางปัญญาในวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีจับคู่เพ่ือคู่คิด วิชาการวางแผนและการบริหาร

โครงการ นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน ห้อง 1/60 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาบัญชีในการเรียนวิชาหลักการตลาด 

โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม 
๔. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษา

ระดับอนุปริญญาปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) 

 หลักสูตรการท าขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 
 หลักสูตรการท าผ้าเปอรางิง(วิธีย้อมเย็น) 
 หลักสูตรการเพ่ิมมูลค่าผ้าเปอรางิง 
 หลักสูตรอาหาร-ขนมพ้ืนเมืองนราธิวาส 
 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1 
 หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม 
 หลักสูตรปูนปั้นไม้เทียม 
 หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 2 
 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2 
การฝึกอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
 หลักสูตรการท าขนมจีบ-ซาลาเปา 
 หลักสูตรการท าขนมอบเบเกอรี่(เค้ก) 
 หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
 หลักสูตรช่องทางการขายสินค้าบน Line@ อย่างไรให้โดนใจ 
 หลักสูตรการท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายสินค้าออนไลน์   
 หลักสูตรการโฆษณาด้วย Facebook ads อย่างไรให้ปัง 
 หลักสูตรการท าชาชัก 
 หลักสูตรการท าโรตี 
 หลักสูตรขนมไทยพ้ืนฐาน 
 หลักสูตรการท าม่วงเบาแช่อิ่ม 
การอบรมเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อความม่ันคง ประกอบด้วย 

 โครงการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปในสายการผลิต 

 โครงการอบรมการเคลื่ อนย้ ายและการบ ารุ งรักษาเครื่ องจักรกลหนัก  )รถขุด(
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 โครงการทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดนราธิวาส 

 โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่ากระจูดนารา 

 โครงการอาหารว่างเพ่ือธุรกิจ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 

 โครงการอบรมการเลี้ยงชันโรง 

 โครงการอบรมการท าผ้าบาติก 

 โครงการอบรมแคคตัสออนไลน์ 

 โครงการอบรมการท าไข่เค็มพอกสมุนไพร 

 โครงการอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 

 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 

 โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่ 

 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชันโรง 

 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 

 โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงวัวเชิงธุรกิจ 

 โครงการการจัดการพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือใช้ในครัวเรือน 

 โครงการอบรมหลักสูตรการเพ่ิมมูลค่าจากไม้ไผ่ 

 โครงการอบรมการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมสวนยางพารไม้ไผ่,โกโก ้
การอบรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

 โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 โครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 
การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่และการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ของชุมชนบ้านละหา อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการเสริมสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลูโบะบือซา 
การฝึกอบรมภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย  

 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน  

 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไป )ต่างประเทศ(  
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การอบรมภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง  ประกอบด้วย  

 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

การอบรมภายใต้แผนงานบูรณาการจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย  
 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารจากปลาทะเล(การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะ) 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมและสนับสนุนการให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการของ
วิทยาลัยชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
โดยจัดให้มีกิจกรรม /โครงการศึกษา ประกอบด้วย 

 โครงการสืบสานผ่านการละเล่นดนตรีพ้ืนเมืองมลายูอนาซีดกุมปัง 

 โครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 โครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการก าหนดนโยบายและการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งด้านการ
บริหารงานและการด าเนินงานตามพันธกิจ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคุณภาพ 
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน พัฒนาเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกิจกรรม  /โครงการ  
ประกอบด้วย 

 โครงการปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการด าเนินงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน สิงหาคม 
2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
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  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน สิงหาคม 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 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6        821,570.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          16,810.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 8     5,738,910.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 11     1,760,260.00 บาท 
รวม              32,196,740.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม    22,685,490.53  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              1,024,902.14 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            23,710,392.67 บาท 
   เงินคงเหลือ               8,486,347.33 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

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

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มิ.ย       3,454,763.08    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ค           533,950.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ค                    533,950.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ค                     771,139.80  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม            115,780.00 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ค        886,919.8.80  บาท 
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รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ   3,101,793.28  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานสรุปโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1  
จังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการเห็นชอบจากกรมการท่องเที่ยวให้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส โดยใช้หลักสูตร
มาตรฐานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ประกอบ
อาชีพการน าเที่ยว แต่ขาดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์
จากส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ต่อไป โดยได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อย ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา  

โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 26 คน และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบประมวลผล         
ทั้งหมดจ านวน 25 คน 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 
15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
7/2562 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1      เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้ประเมินผล 
 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  14 

พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมิน

ความสามารถและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และ
น ามาใช้เป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป นั้น 

ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร คือเล่มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล

หนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

-พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวน 3 คน เป็นผู ้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 -พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวน 2 คน เป็นผู ้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน     

3 คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 
2 คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วาระท่ี ๔.2      เรื่องพิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
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หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดข้อมูลชั้นเคลื่อน
ของจ านวนนักศึกษา และเป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2554 – 2562 นั้น 
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากหลักสูตรไม่มีนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน และ
ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว   

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ อนุมัตกิารปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วาระที่ ๔.3      เรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 
4 สาขาวิชา 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   

 ตามที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบ
อนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวาระการประชุมครั้งที่  11/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 
2559  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม  2561และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวาระการประชุม ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง   

เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
1 นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ 

3 9407 00157 XX X 
บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ 
3 9407 00157 XX X 

บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

คงเดิม 

2 นายอนันต์ มาลีวัด 
3 9699 00292 XX X 

บธ.ม.(บรหิารธุรกิจ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 
3 9401 00122 XX X 

ค.บ.(สาขาการประถมศกึษา
เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา) 
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
 

เปลี่ยนใหม ่
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อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
3 นายซ าซูเด็ง มามุ 

3 9699 00292 XX X 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นายฉัตรชัย พจน์เพริศ 

1 9699 99012 XX X 
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
วท.ม.(การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

เปลี่ยนใหม ่

 

2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
1 นางสาวจารุวรรณ ธนะกิจ 

3 5003 00058 XX X 
บธ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยว) 
บธ.บ.(การจดัการท่องเที่ยว) 

นางอรรัมภา ฮามุ 
1 9698 00016 XX X 
 

ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) 
ศศ.ม.(การโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว) 

เปลี่ยนใหม ่

2 นางสาวผการตัน์ ศรอนิทร์ 
2 9299 00006 XX X 

บธ.ม.(การตลาด) 
ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม) 
 
 

นายกรกช  ค าด ี
1 9098 00599 XX X 

วท.ม.(การจดัการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน) 
บธ.บ.(การจดัการ) 

เปลี่ยนใหม ่

3 นางสาวศุภาพิชญ์ มุกดาห์ 
1 8013 00142 XX X 

บธ.ม.(การจัดการ 
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน) 
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ) 

นางสาวศุภาพิชญ์ มุกดาห์ 
1 8013 00142 XX X 

บธ.ม.(การจัดการ 
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่
อุปทาน) 
บธ.บ.(การจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ) 

คงเดิม 

3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) หมายเหต ุ
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
1 นางสาวรุสลีนา  สาเมาะ 

1 9608 00015 XX X 
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ
เกษตร) 
วท.บ.(อาหารและ
โภชนาการ) 

นางสาวรุสลีนา  สาเมาะ 
1 9608 00015 XX X 

บธ.ม.(การจัดการธุรกิจเกษตร) 
วท.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

คงเดิม 

2 นายรุสดี  บนิหะยีสะมะแอ 
3 9605 00186 XX X 

ทษ.บ.(บริหารธรกุิจการ
เกษตร) 

นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ ์
3 9602 00122 XX X 

วท.บ.(พฒันาการเกษตร) 
วท.ม.(การจดัการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อน) 

เปลี่ยน
ใหม่ 

3 นางธาราพร  จันทร์ออ่น 
3 9602 00065 XX X 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นางอาทิตยา  มณีโชติ 
3 9698 00219 XX X 

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศศ.ม.(การจดัการธุรกิจเกษตร) 

เปลี่ยน
ใหม่ 

4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชากาบัญชี 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) หมายเหต ุ
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
1 นางมารีนี  กอรา 

2 9603 00005 XX X 
บช.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(การบัญชี) 

นางมารีนี  กอรา 
2 9603 00005 XX X 

บช.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(การบัญชี) 

คงเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) หมายเหต ุ
ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
2 นางสาวสมร  แดงเอียด* 

1 9699 00014 XX X 
บธ.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี) 

นางสาวสมร  แดงเอียด* 
1 9699 00014 XX X 

บธ.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี) 

คงเดิม 

3 นางสาวนูรีซนั  บาหะ 
3 9410 00252 XX X 

บธ.บ.(การบญัชี) นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานนัท ์
1 9699 00132 XX X 

บช.ม.(การบญัชี) 
บช.บ.(การบญัชี) 

เปลี่ยน
ใหม่ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามต้องการของท้องถิ่น ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
 ข้อเสนอ  

           เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
และสาขาวิชาการบัญชี 
 

มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
สาขาวิชาการบัญชี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

9/2562 ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 9/2562 ตรงกับวัน
อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 

 

 

 

 

 
 

ปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

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


