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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 9 /๒๕๖2 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 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. 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   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นายอิบรอฮิม        แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ผู้กล้าหาญ ซึ่งยอมสละชีวิตเป็นชาติพลี ได้ชื่อว่ามีเกียรติ และมีคุณค่าสูงสุดแก่ชาติ

ไทย ไทยทุกคนจะต้องรักษาเกียรติ และทดแทนคุณผู้กล้าหาญเหล่านั้น ด้วยการสมมัคคีกันให้มั่นคง 
เพ่ือป้องกันชาติและผืนแผ่นดินนี้ไว้ เหมือนดังที่บรรพบุรุษไทยที่เคยกระท ามา...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค าสั่งที่ 11/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2562 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกุล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน 2562 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖2 ดังนี้ 
วันที ่3 กันยายน 2562 

ส านักวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ตามโครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  
วันที่ 4 กันยายน 2562 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที ่5 กันยายน 2562 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

อ าเภอสุไหงโก-ลกและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องความเป็นมาของกระจูด ณ ศูนย์การเรียนรู้
กระจูดนารา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 10 กันยายน 2562  

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานค่ายอาสา
พัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (best practice) ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายน
วิทยา)อ าเภอสุไหงโก-ลกและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องกระจูดนาราและสบู่ชันโรง ณ ศูนย์
เรียนรู้กระจูดนารา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปร
รูปอาหารจากทะเล(การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะ) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัฒกรรมการแปร
รูปอาหารทะเลจากปลา(ข้าวเกรียบ) ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 13 กันยายน 2562 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ ่
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ครั้งที่  2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในใต้หัวข้อ วชช.นราธิวาส สร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง 
เศรษฐกิจ (NCC Creating Culture for Economy) ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2562 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 
ประจ าปี 2562 โดยได้แสดงนิทรรศการในหัวข้อ “วิทยาลัยชุมชนในโรงงาน” พร้อมทั้งสาธิตการท า
พวงกุญแจหมอน”นราธิวาสพลาดได้ไง”ภายในส่วนนิทรรศการ  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ าเภอเมือง จ.นราธิวาส 
วันที ่20 กันยายน 2562 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
สากล(ท าความสะอาดขยะสากล) ณ หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส  
วันที ่23 กันยายน 2562 

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนนิทรรศการการแสดงผลการด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสในหัวข้อวิทยาลัยชุมชนในโรงงาน ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 44  ณ ส่วน
นิทรรศการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 25 กันยายน 2562 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผ้าเปอรางิงในกิจกรรมงาน

เสวนาการรักษามรดกภูมิปัญญามลายูอิสลามให้คงอยุ่คู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ นราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนอาซูรอสัมพันธ์ 
โรงเรียนชาวนาบ้านละหา ประจ าปีงบ 2562 ณ โรงเรียนชาวนา ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 26 กันยายน 2562 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะได้จัดกิจรรมกวนอาซุรอสัมพันธ์นักศึกษาหน่วยจัดรือเสาะ 
เพ่ือสืบสานประเพณีศาสนาอิสลาม  ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 28   กันยายน 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษน าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพ่ีเลี้ยงเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการ
ด าเนินงานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ 
โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท าแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมคริสตัล 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ 

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 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน 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
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   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 
ดึงคืนงบบุคลากร(เหลือจ่าย)      246,348.04 บาท 
รวม              31,950,391.96 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม    23,710,392.67  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              8,228,065.79 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            31,938,458.46 บาท 
   เงินคงเหลือ                    11,933.50 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ส.ค       4,073,483.28    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ย           124,735.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ย                    124,735.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ย                  1,681,243.00  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม              18,000.00 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ย        1,699,243.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ        2,498,975.28  บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการสร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
สรุปเรื่อง 

 ตามหนังสือ ส านักงาน นายอุดร ตันติสุนทร ที่ พิเศษ/2562  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2562 เรื่อง    ขอช่วยพิจารณาสร้างหลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นั้น 
  ในการนี้  ตามบทความ เรื่อง “การผลิตบัณฑิตใหม่”:วิทยาลัยชุมชนหายไปไหน ของ
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 มีข้อคิดหลายประการ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส มีข้อเสนอะแนะว่า 
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควร
เพ่ิมเครือข่ายทางการศึกษากับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรื่อประเทศอ่ืนๆให้มากขึ้น 
หรือไม่ก็มีการแลกเปลี่ยน “โครงการครูแลกเปลี่ยน”มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพ่ือ
เป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ภาษา ให้กับนักศึกษา เป็นต้น   

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 
การศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 
(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และ(2) การ
ประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน มี 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ และมีรายนาม
คณะกรรมการ ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์   มีสุข ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. นายทิวากร   เหล่าลือซา  กรรมการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
3. นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย์   กรรมการวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 

8/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1      เรื่องพิจารณาให้ความเห็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  14 

พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้
วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร คือเล่มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 
  ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (9) ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยและด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา
สถาบันมอบหมาย 

 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนนราธิวาส มีความเห็นสอดคล้องตามคณะกรรมการที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อ านวยการ 

2. ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส มีความเห็นสอดคล้องตามคณะกรรมการที่เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการ 

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ 

วันที่ 11 ตุลาคม  2562 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ประกอบด้วย  

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3  คน 
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน 6  คน  
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 3  คน  
4. สาขาวิชาอิสลามศึกษา  จ านวน 1  คน 

และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป  
 

  ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ 

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

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

สถาบันมอบหมาย  
 

 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน  
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมติ เห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน 



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่  9/๒๕62  ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62           หนา้  9 
 
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และข้อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดท ารายละเอียดร่างนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

และข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอให้สภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ เพ่ือให้ร่างนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และโครงการ/กิจกรรม และ

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จาก
คณะกรรมการจัดท าแผนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 
2562 และประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2562 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อเสนอ
โครงการฯเพื่อประกอบการพิจารณา   

 

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

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์วิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และข้อเสนอ

โครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมมติ  เห็นชอบร่างนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และข้อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่  9/๒๕62  ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62          หนา้   10 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

10/2562 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 10/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00น.ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและภาคีเครือข่าย 
สนับสนุนวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นหนึ่งอีกวิทยาลัยที่อยู่ในการกับกับของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ที่มีภาระกิจด าเนินตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานโดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ได้มาจากการแต่งตั้งบุคคลที่มีความ
หลากหลายในชุมชน 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบาย ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก้าวไปสู่วิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและภาคเีครือข่ายสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน ด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าสูงสุด เพราะคนเป็นกลไก ท าให้เกิดงาน งานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพและศักยภาพ
องค์กร อยู่ที่ศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 1)คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 2)คณะอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3)เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส/ผู้ช่วยเลขาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ 4)บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะว่า โครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและภาคีเครือข่าย
สนับสนุนวิทยาลัยชุมชนนี้ เป็นโครงการที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานของ
วิทยาลัยชุมชนในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้นและสามารถน ากระบวนการต่างๆจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป   
 

 

 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


