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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 2 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกิตติ        หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา     พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1.  นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
3. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. 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 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปได้ โดยราบรื่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง

จะต้องท าด้วย ความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน 
ส าคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่อง การประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   
  ด้วย นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า ได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ประธานสภาวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน เลือกผู้แทนจ านวน 1 คน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ประชุม
เลือก นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

2. จัดให้มีการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง
เลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน  มติที่ประชุมเลือก นายธีระ อัครมาส ประธานวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่อง การประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   
  ด้วยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า ได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
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1. จัดให้มีการประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เลือกผู้แทน
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ประชุมเลือก นายยุทธนา 
พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. จัดให้มีการประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน       
ซึ่งเลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จ านวน 1 คน  เป็น
กรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน  มติที่ประชุมเลือก นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.3 เรื่อง การประชุมผู้แทนผู้สอนประจ าแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   
  ด้วยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า ได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลือกผู้แทนจ านวน 2 คน เป็น
กรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ประชุมเลือก 

(1) นายทิวากร  เหล่าลือชา  ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
(2) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนตราด 

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ข้อเท็จจริง 

 ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับ
เลือกเป็นผู้แทนผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.4 ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน ประธานสภาวิทยาลัย  
ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจ า 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม 
  ในคราวประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
มีมติเห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ประชุม
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ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และประชุมผู้แทนผู้สอนประจ า เพื่อเลือกผู้แทนทั้ง 3 องค์ประกอบ แต่งตั้ง
เป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 4 ต าแหน่ง นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการสภาดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2563 แล้ว ดังนี้ 

๑. การเลือกผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 1 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเลือก นางสุมาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

๒. การเลือกผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน จ านวน 1 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเลือก นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๓. การเลือกผู้แทนผู้สอนประจ า เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอน
ประจ า จ านวน 2 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก  

(3) นายทิวากร  เหล่าลือชา  ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
(4) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนตราด 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.5 เ รื่ อ ง ก า ร ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง University 
Muhammadiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย กับ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี
ยะห์ จังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง  
 จาก โครงการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์งานด้านการสอนของนักศึกษาจาก

ต่างประเทศ(ประเทศอินโดนีเซีย) โดยโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ด้านการสอน จ านวน 10 คน และอีก 5 คน จะขออนุญาตน านักศึกษามาเพ่ือทดลองน าร่องโครงการ 
ฝึกประสบการณ์ในด้านการสอนกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
  ในการนี้ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี
ยะห์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง University Muhammadiyah Malang 
ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกัน ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และพร้อมกันนี้ได้ต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและรับประทานอาหารค่ าโดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาย
ธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมด้วย การแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์งานด้านการสอนดังกล่าว วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ให้มาฝึกประสบการณ์
ในด้านการสอน จ านวน 5 คน ในระยะเวลา 3 เดือน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1 มกราคม 2563  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และสมเด็จ 
พระบรมราชินี  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระต าหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ 
วันที ่2 มกราคม 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพลงพื้นที่เตรียมการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนพ้ืนที่ ใน
โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการ
พัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส (กสศ.) ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่7 มกราคม  2563  

 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงเรียนธรรมสตัมธ์
วิทยา ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โ รงเรียนศิริธรรม
วิทยา ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563   - 10 มกราคม 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ใน
รูปแบบอุตสากรรมเพ่ือเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน (เฟอร์นิเจอร์ อ าเภอแว้ง) ในโครงการ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Project based) การส่งเสริมศักยภาพการปลูกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สู่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร ณ บ้านกรือซอ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่  8  มกราคม 2563  

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 ในกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการท างาน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนมกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 มกราคม 2563   

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดนิเทศติดตามกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ชุมชน ใน
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ณ บ้านเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 11 มกราคม 2563  
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุ 912 
วันที่ 14 มกราคม 2563  

ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 16 มกราคม 2563  

บุคลากร เข้าร่วมพิธีร าลึกบุญคุณครู เนื่องในวันครู ครั้งที ่64 ณ โรงเรียนนราธิวาส  
วันที่ 17 มกราคม 2563 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาทักษะอาชีพโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน Hand in 
hand create the career for Sustainable Community Economyระหว่าง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสและวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ ณ  โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19 มกราคม 2563  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรม นักศึกษาต้นแบบ NCC Freshy 
Boy & Girl 2020 ตามโครงการสร้างสัมพันธ์รับขวัญสู่สถาบันใหม่ 
วันที่ 20 มกราคม 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมน าเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ชุมชนสันติ
สุข ตามโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 23 มกราคม 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 29 มกราคม 2563   

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ระหว่าง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงลิมอ และองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงาน
กลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

 ส านักวิชาการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมด้วยขบวนการ DACAM เรื่อง 
การท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพ/หลักสูตรอนุปริญญา/และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมทุเรียนนก 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที ่30 มกราคม 2563  

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้
อายุ) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน     
มกราคม 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
 ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม 2563 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2      5,819,030.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                      985,020.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                  1,200,920.00 บาท 

รวม                                               11,504,135.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม      4,395,152.07 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,208,694.40 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              6,603,846.47 บาท 
   เงินคงเหลือ               4,900,288.53 บาท 
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
ส ถ า น ศึ ก ษ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ   ๒ ๕ ๖ 3  ป ร ะ จ า เ ดื อ น  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ 3  ส รุ ป ดั ง นี้
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ธ.ค        2,693,045.57   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ม.ค                   90,995  บาท 
รวมรายรับ เดือน ม.ค                            90,995  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ม.ค                             18,000    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม                  109,600    บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ม.ค                 127,600    บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ          2,656,440.57   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี 
(อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ตามประกาศกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือก
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปี 2563 และ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสให้
ไดร้ับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง   

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการที่เสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ที่ท าให้กลุ่มผู้รับทุนสามารถรู้และพัฒนาได้
ตามความถนัด  และศักยภาพของตน  

3. เพ่ือมีส่วนในการผลิตบุคลากรสายอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์สายนี้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 สนองความต้องการด้านแรงงานและยกระดับ
ความสามารถของคนไทย 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการด าเนินการของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี  ดังนี้ 
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการท างานระหว่างเรียนของนักศึกษา โครงการทุน

นวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูงระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและสถานประกอบการในจังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 

2. เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุน ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2563 

3. ประชุมเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
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 ปีที่ 6 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์  2563  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์ของกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.)นั้น นอกจากหลักเกณฑ์และกรอบในการคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลน,เรียนดี 
และขาดโอกาสทางการศึกษาแล้ว เกณฑ์ควรมีความยืดหยุ่นดูในหลายๆมิติของการคัดเลือก เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนได้จริงๆ และวัตถุประสงค์ในเรื่องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies)   
ที่ท าให้กลุ่มผู้รับทุนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ควรมองหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ว่านักศึกษาจบแล้วมีศักยภาพในการท างานมากน้อยแค่ไหนอย่างไร  
และในเรื่องของการท างานในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาของโครงการควบคู่ไปกับการ 
เรียนนั้น ควรเน้นทักษะการท างานร่วมกัน,ทักษะที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ เป็นต้น และท่ีส าคัญควรส่งเสริมใน 
เรื่องของจิตสาธารณะ,จิตอาสา ต่อส่วนรวม เพ่ือเป็นแบบอย่างในรุ่นต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
2563  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา  2563 ตั้งแต่วันที ่ 14 มกราคม 2563  - 4  มีนาคม  2563  

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  2563  ณ วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563  
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนสถาบันอ่ืน คือ นักศึกษาที่มาเรียนสามารถ
ท างานควบคู่ไปด้วย การประชาสัมพันธ์ก็ควรเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ มีการแนะแนวตาม
โรงเรียนต่างๆให้ทั่วถึง เน้นจุดเด่นของวิทยาลัย เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น และหลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก็เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน เพื่อต่อยอดอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป และในบางหลักสูตรถ้ามีผู้เรียนสนใจ
แต่มีปริมาณของผู้เรียนน้อย ก็ควรเปิดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แต่ควรปรับวิธีการเรียน
การสอนให้เหมาะสม ยืดหยุ่น กับการเรียนการสอน เป็นต้น  
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วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องการเลื่อนวันจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้       
ครั้งที่ 8 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ได้ก าหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 

7 จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่  1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัด
ปัตตานี  แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีในฐานะเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 

จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ 8 ได้มีการเลื่อนวันจัดงานดังกล่าวจากระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ  โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี เป็นระหว่างวันที่  28 – 29 มีนาคม 2563 เนื่องจาก
งบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคาร
รัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้วิทยาลัยชุมชนเสนอรายงานการประชุมสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า ในวาระที่ 3.4 เรื่องการก าหนดอัตราต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จากมติท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดอัตราให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2 อัตรา นั้น ควรมีการชี้แจงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบถึงภาระงาน 
ปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องจาก 1.ตามข้อมูลของนักศึกษาของการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส มีนักศึกษาจ านวนมากเมื่อเทียบกับหลายๆวิทยาลัยชุมชน 
2.ภาระงานในการบริหารจัดการมีจ านวนมากในเขตจังหวัดชายแดนใต้และพ้ืนที่เสี่ยงภัย จึงควรมีอัตรา
รองผู้อ านวยการ จ านวน 3 อัตรา  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 

14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ) 
 สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 
2562 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) มีมติที่
ประชุมให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทบทวนหลักสูตรใหม่ อีกครั้ง และให้จัดท ารายงานหลักสูตร เพ่ือ
เสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนในคราวต่อไป 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย

ชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ซึ่งได้ผ่านการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 30 มกราคม  2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์  จันทร์แสงรัตน์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุสลินท์   โตะแปเราะ  
3.  อาจารย์ระวิ   แก้วสุกใส  

และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) จากอนุกรรมการ
วิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2)ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ) 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)    

และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อ เสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมาก 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรรองรับการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น และหลักสูตร
ดังกล่าว ควรเน้นทักษะด้านต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงควร
มองถึงหลักสูตรที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้  

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง

ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาอาชีพบริการวิชาการด้วยกระบวนการ DACUM หลักสูตรการท าบัญชี
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน จ านวน 45 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มกราคม  2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาการ
บัญชี ซึ่งประกอบด้วย 

1. นางสาวภิรดี กิมาคม ต าแหน่ง พนักงานบริหารเงินทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ธ.ก.ส.
จังหวัดนราธิวาส  

2. นางสาวปัทมาวดี กิมแหลม ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากส านักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส  

3. นางสาวกันทรา  จรัสพรไพศาล  ต าแหน่งนักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นราธิวาส 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

4. นางอมลวรรณ ยอดรัก ต าแหน่งกรรมการบริหารงานการเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักงานสถาบันการเงินบ้านทุ่งกง อ าเภอเมือง นราธิวาส  

โดยได้กลั ่นกรองหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน จากอนุกรรมการ
วิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้เห็นชอบหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรม

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน ควรเน้นทักษะต่างๆในเรื่องการบัญชีที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

การเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นักศึกษาสามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตการเรียน โดยต้องน าใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และแผนการเรียนของนักศึกษา
ของสถาบันเดิม ที่จะมาเทียบโอน ในสาขาที่ต้องการ โดยต้องมีค าอธิบายรายวิชาที่ตรงกันไม่น้อยกว่า 
80% เทียบถึงจะมารถเทียบโอนได้ และสามารถเทียบโอนในรายวิชาต่างๆได้พร้อมกันหลายๆวิชา  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า การเทียบโอนหน่วยกิตการเรียน เป็นแนวทางหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนที่สามารถตอบโจทย์
ของคนที่อยู่ในกลุ่มท างานที่ต้องการเรียนจบในเวลาระยะสั้น ตอบโจทย์อาชีพที่ท าอยู่ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน ฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมองกลุ่มคนจ านวนนี้ เพ่ือต่อยอดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2563 ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 3/2563 ตรงกับ    
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


