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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 10 /๒๕๖2 
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 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. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
2. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 

     เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
3. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
5. นายอิบรอเฮม      แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
6. นางฟาทูณี          มะมีเยาะ  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
7. นายซ าซูเด็ง         มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาววีรนุช       บือราเฮง  นักจัดการงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…เมืองไทยเราประกอบด้วยคนหลายชนิด หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่ง

ทั้งหมด จะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่า คนหนึ่งคนใดจะอยู่โดยล าพังได้ คนหนึ่งยืนอยู่ได้ แต่อีกคน
ล้ม ก็ล้มกันหมดเหมือนกัน...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖2 ดังนี้ 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสังคม
ของนักศึกษาแกนน าของโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 8 ตุลาคม 2562  

 ส านั กวิ ช าการ  จั ดประชุม เตรี ยมความพร้ อมการประกันคุณภาพโดย               
ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง
ประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการกระจูดนาราพร้อมสาธิตให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมในงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
ศึกษาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 11 ตุลาคม 2562  

ส านักวิชาการ จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจันทน์
ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนราธิวาส 
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสวรรคต ณ หอหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนราธิวาส 
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วัน ที่ 15 ตุลาคม 2562  
ส านักวิชาการ จัดประชุมติดตามการประกันคุณภาพ ณ อาคารอนุปริญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 23 ตุลาคม 2562  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562  

ส านักวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าการจัดท างานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ใน กิจกรรมรับฟังการบรรยายความเป็นมาของประเพณีทอดกฐิน ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 26 - 29  ตุลาคม 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมี ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ดร.ทิวากร. เหล่าลือชา และนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้
คะแนน 2.45 (ระดับพอใช้) และผลการประเมินระดับวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้คะแนน
ระดับ 4.15 (ดีมาก) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2562   

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธาตุภูเขาทอง 
บ้านภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน ณ วัดพระธาตุภูเขาทอง บ้านภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 29 ตุลาคม 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่มีผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด มีผลการเบิกจ่าย
งบกรมจังหวัดร้อยละ 100 และ หน่วยงานเบิกจ่ายที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจะต้องมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 98 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 30 ตุลาคม 2562  

ส านักวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนเข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ" โดยมี
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
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ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนตุลาคม 
2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตุลาคม 2562 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

รวม                3,499,165.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม                   0.00 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                 406,624.00 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                 406,624.00 บาท 
   เงินคงเหลือ               3,092,541.00 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ย       2,516,975.28    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ต.ค               6,480.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ต.ค                        6,480.00  บาท 
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รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ต.ค                            - 
ลูกหนี้เงินยืม              95,700.00 
รวมรายจ่าย เดือน ต.ค             95,700.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ         2,427,755.28  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา  และกฎกระทรวงว่าด้วย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับโดยให้มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดท าเป็นรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 
2561 ก าหนดมาตรฐาน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

  ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งเป็น (1) 
การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และ (2) การประกัน
คุณภาพศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน มี 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้คะแนน เท่ากับ 2.45 อยู่ในระดับ    
ปานกลาง 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ได้คะแนน เท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ ดี 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส าหรับ
นักศึกษารุ่น 2562 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอปฏิทินการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า การลงทะเบียนของนักศึกษา ควรปรับเปลี่ยน หรือใช้แอฟพลิเคชั่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาร่วมใช้ในการลงทะเบียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น  
 
วาระท่ี ๑ .๒ 6 เรื่องแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562–2564 ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จากยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่ 
1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวด าเนินการส่วนหนึ่งโดย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีเป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชน
มีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งด าเนินการโดยจัดการศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัล ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มวัยต่างๆ ให้มากขึ้น และเป้าหมายที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
ดิจิทัลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562-2564 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท า
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ข้อเท็จจริง   

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 
 
 

       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่  9/๒๕62  ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62          หนา้   7 
 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอน เพ่ิม
ความสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ในการเรียนการสอนและทันต่อโลกยุคปัจจุบันให้มากข้ึน  

 
วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องการจัดองค์กรและการมอบหมายงานรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง  

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ปรับโครงสร้างการ
บริหารงาน ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายใน เพ่ือความเหมาะสมในการขับเคลื่อนภารกิจงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่ ง อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔๒(๑) ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนบริหาร
กิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน และข้อ ๔๒(๔) ให้ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนบริหารงานบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน ดังนี้ 

1. นางสาธิยา           บือซา รองผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
3. นายสาคร            ปานจีน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.8 เรื่อรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   

  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และได้จัดสรรงบประมาณจากส านักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสิ้นสุดปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน 
2562 ที่ผ่านมาจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 
15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

9/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 
  และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดแผนการจัดหลักสูตร

พัฒนาอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของ
การตอบสนองที่รวดเร็วและเพ่ือบริการวิชาการ ภายนอกสถาบันการศึกษา และบริการบุคคลภายนอกที่
เข้ามาใช้บริการในสถาบันการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการ
วิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวนผู้ฝึกอบรม 280 คน ยอดเงินงบประมาณจัดสรร
เป็นจ านวนเงิน 218,250 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ขอน าเสนอแผนการ

จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา37(2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา

และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 ข้อเสนอ  
เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตร 

พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ
บริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2563 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะว่า การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน นั้น ควร
เน้นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยตอบโจทย์นวัตกรรมกับชุมชน มี
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่น สร้างความโดดเด่นหรือหาจุดเด่นเฉพาะถิ่น เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เพ่ิมรายได้
และมีความยั่งยืนให้กับชุมชนนั้นๆ   
 
วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น 
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนการรับสมัคร
นักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 และปฏิทินการรับสมัคร  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา37(2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา

และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
ว่า แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น ควรเป็น
หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง ต่อยอดจากหลักสูตรเดิมที่เรียนอยู่ จบจากวิทยาลัยชุมชนแล้ว สามารถเรียน
ต่อเนื่องกับสถาบันอ่ืนๆได้เลย เช่น ม.ราชภัฏต่างๆ เป็นต้น และสาขาที่เปิด ควรเป็นสาขาที่ตอบโจทย์
สังคม หรือความต้องการของผู้เรียน ในการสร้างอาชีพ ต่อไป  
 
วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น 
2562 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่4/2562 มีมติเห็นชอบวาระท่ี 
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4.5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาชุมชน (2) การปกครอง
ท้องถิ่น (3) การศึกษาปฐมวัย (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5) เทคโนโลยีการเกษตร และ (6) การท่องเที่ยว 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2562 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาและแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2562  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) การบัญชี (2) การจัดการ แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการกลุ่ มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาได้จัดท ารายงาน            
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา 
รุ่น 2562 ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 สาขาวิชา 
ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิชาการจัดการ 
(5) สาขาวิชาการบัญชี   (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา37(2)ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา

และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

11/2562 ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 11/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจาก ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้ลาอออก และนายคมสัน คูสินทรัพย ผูอ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ท าหน้าที่รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


