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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 7/๒๕๖5 
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น 

2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายไพศาล    ตอยิบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  

นราธิวาส 
2. นายสาคร   ปานจีน ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  

นราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี           เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา                       เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/  

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น        ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7. นายบูรฮัน        หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
8. นายซุกรัน        มาหะมะ   งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
9. นางอลวรรณ     ยอดรัก                       นักจัดการงานทั่วไป 
10. นางสาวอานีซา  ยะโก๊ะ   นักประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

สรุปเรื่อง 
 “…ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดี ถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกันและต้องพยายามที่จะ

ปฏิบัติงานของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดี ด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตน เชื่อได้
ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่...” 

                 พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด 
  (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  ตลาดแรงงาน) 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยมี
เป้าหมายร่วมกันคือยกระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและพัฒนาก าลังคนใน
จังหวัดนราธิวาส ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) โดยได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคเอกชน ซึ่งจะน าไปสู่สร้างประโยชน์ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่มี
ทักษะด้านอาชีพส าหรับโลกธุรกิจยุค 4 

ส าหรับของเขตความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต 
จ ากัด คือการจัดส่งผู้เรียนเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให
ลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน  (Work Integrated Learning : WIL)  พร้อมทั้ง
ร่วมเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ เพ่ือพัฒนาก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือคณะท างานตามโครงการความ
ร่วมมือโดยร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน   

ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า เป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 
2565 ดังนี้ 
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วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านคีรี ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่
สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ บ้านคีรี ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ 
ลานอเนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมนันทนาการสู่อาชีพเสริม สู่รายได้จาก
การปลูกสมุนไพรในท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถี
มุสลิม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยทุนวัฒนธรรม
อาหารมลายูถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมการค้นหาอัตลักษณ์อาหารมลายูถิ่น (สาธิตการท าอาหารมลายูพ้ืน
ถิ่น) ณ บ้านเลขท่ี 30 หมู่ 2 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

ส านักวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ก่อนเปิดภาคศึกษาที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือสะท้อนหลักสูตรอนุปริญญาแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 

ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 
2565 โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจ
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดตันติการาม 
มิตรภาพที่ 109 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 

ส านักวิชาการจัดอบรมเทคนิคการเขียน SAR ภายใต้โครงการจัดการความรู้องค์กร
(KM) ให้กับครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยอาจารย์สาคร ปานจีน และอาจารย์ทวีบุญ เชา
วะเจริญ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส การรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น ณ มัสยิดบาโงบือราแง 
ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นย า(การ
ท าอาหารลดต้นทุน) ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นย า (Precision Farming) ในยุค 4.0 
ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจ
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส สอนคอมพิวเตอร์ให้กับน้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละ ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการท า slowbar mokapot 
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ 
ชุมชนบ้านลูโบ๊ะลือซง ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดการเรียน
การสอนแบบ on-SITE ตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดหลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ณ หอศิลป์ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565,18-19 มิถุนายน 2565 
และ 25-26 มิถุนายน 2565 
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจ
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จัดห้องคอมเพ่ือน้อง ณ โรงเรียนบ้านตะโละ ต าบลตันหยงลิมอ 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปอาหารและพืช ผัก 
ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาด
เล็ก จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรตารีอีนาสู่สถานศึกษา 
ภายใต้โครงการสืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตารีอีนา ณ โรงเรียนบ้านสามแยก ต าบลกา
ยูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจ
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลูโบะดีแย 
ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จัดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการ

ส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นย า (Precision Farming) ในยุค 4.0 ณ แปลงเกษตร วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลก จัดกิจกรรมจิต
อาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
และสร้างสื่อเพ่ือน้อง ณ โรงเรียนบ้านลาแล ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 

ส านักวิชาการ กลุ่มงานวิทยบริการ จัดอบรมการพัฒนาห้องเรียน Metaverse ใน
รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริ ง แก่ผู้ สอนประจ าและผู้สอนพิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom  
ระหว่างวันที่ 15-16  มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและ
การบ าบัดโรค ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านมือและห์ ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนตาดีกาบา
โงบือราแง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรน านักศึกษาหลักสูตรหลักการผลิตสัตว์ ศึกษาดูงานตาม
กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นย า 
(Precision Farming) ในยุค 4.0 ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 

กลุ่มพ้ืนที่ต าบลละหาร จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว ตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต าบลละหาร 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 

ส านักวิชาการ จัดอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา ตามโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษา โดย
ใช้ในรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบทวิภาษา (FUN) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
นราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง จังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรามิก น าผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านรอตันบารู ต าบลกะลูวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด
ออนไลน์บ้านศาลาใหม่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 
จังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านศาลาใหม่ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ 19 มิถุนายน 2565 
สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจ

ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์บ้านลูกเขา ณ ชุมชนบ้าน
ลูกเขา ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 

กลุ่มพ้ืนที่ต าบลละหาร จัดกิจกรรมการถอมอาหารและการยืดอายุ (ตูปะสร้างสรรค์) 
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 

กลุ่มพ้ืนที่ต าบลละหาร จัดกิจกรรมอบรมการท าผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนถิ่น ตามโครงการ
ชุมชนสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร ณ มัสยิดดารูลมุมีนี ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา
สาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส อาสาพัฒนาชุมชน ณ มัสยิดศรี
อามาล อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางโภชนาการและการ
บ าบัดโรค ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชมท่องเที่ยวเกษตร ตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ จังหวัด
พัทลุง 
ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา
สาธารณประโยชน์ท าดีด้วยหัวใจร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ผลิตสื่อเพ่ือหนูน้อย ณ 
โรงเรียนบูเกะตา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

กลุ่ ม ง านกิ จก า รนั กศึ ก ษ า  ส านั ก วิ ช า กา ร  จั ดกิ จ ก ร รมจิ ต อาสาบ า เ พ็ญ
สาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 
พระพันปีหลวง ณ สนามหญ้า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมบรรยายความเป็นมาของประเพณี
ทอดผ้าป่า ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดนราธิวาส ณ  ห้องประชุม
ผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

กลุ่มพ้ืนที่ต าบลแม่ดง จัดกิจกรรมอบรมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกระบวนการทาง
การตลาดรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อธุรกิจ ณ ชุมชนแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจกาแฟแปรรูป แบบ Slow bar Moka Pot ตามโครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG ณ ชุมชนต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ตาม
โครงการปฐมนิเทศผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประกอบไปด้วยผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนทั้ง 6 วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ระนอง น่าน สระแก้ว อุทัยธานี และหนองบัวล าภู 
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ตามโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดนราธิวาส ณ วัดป่าไผ่ ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมอบรมใหัความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ทฤษฎีใหม่(การปลูกกล้วยหอมทอง) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติ
สุขขนาดเล็ก จังหวัดนราธิวาส ณ บ้านไอร์จือนะห์ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 

ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความก่อนฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2565 ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงไก่เบตง ตามโครงการเสริม
อาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้ านลูโบะลือซง 
ต าบลมูโน๊ะ อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนสุไหงบาลา 
ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 และวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยทุนวัฒนธรรม
อาหารมลายูถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมการค้นหาอัตลักษณ์อาหารมลายูถิ่น (สาธิตการท าอาหารมลายูพ้ืน
ถิ่น) ณ บ้านเลขท่ี 30 หมู่ 2 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่  
เบตง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส 
ณ ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์สัตว์นราธิวาส ต าบลไพรวัณ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปอาหารและพืช ผัก 

ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาด
เล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านโคก ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 

คณะผู้วิจัยโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมอาหาร
มลายูพ้ืนถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมก าหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากการยกระดับ
และพัฒนาอาหารมลายูพ้ืนถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

คณะผู้วิจัยโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมอาหาร
มลายูพ้ืนถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมก าหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากการยกระดับ
และพัฒนาอาหารมลายูพ้ืนถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุม
ทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของวัน
เข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดนราธิวาส ณ วัดป่าไผ่ ต าบล
ตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มิถุนายน  
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน 2565 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                  9,152,240.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (มี.ค.)                  4,969,720.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                  2,958,380.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มิ.ย)                      817,350.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10(มิ.ย)                       27,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 11(มิ.ย)                  3,418,360.00  บาท 
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 รวม                                          27,036,950.00  บาท 
  เบิกจ่ายสะสม                                  14,582,741.07  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                             3,124,795.18  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                 17,707,536.25           บาท 
 PO                                                    295,250.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                    9,034,163.75  บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้ 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน พ.ค                     4,330,675.93    บาท 
  รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน มิ.ย                        1,070,556.51.00    บาท 
  รวมรายรับ เดือน ม.ิย                                                   1,070,556.51.00    บาท 
  รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน  มิ.ย                                              256,805.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน มิ.ย                                                                -            บาท 
  รวมรายจ่าย เดือน  มิ.ย                                                        256,805.00    บาท 
  รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                    5,144,427.44    บาท 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาคใต้ภายใต้โครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กีฬาเป็นฐาน 
ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม จ านวน7แห่ง ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ระนองและพังา 
วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือให้นักศึกษา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาของนักศึกษาในแต่ละวิทยาลัยชุมชน และเพ่ือฝึกให้
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามหลักความเชื่อทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 
2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประเภทการแข่งขันกีฬา มีดังนี้ 
  1.กีฬาสากล 
   1.1 กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 
   1.2 กีฬาแชร์บอล (หญิง) 

1.3 กีฬาเซปัคตะกร้อ (ชาย) 
1.4 กีฬาฟุตบอล(ชาย) 
1.5 กีฬาฟุตซอล(ชาย) 
1.6 กีฬาเปตอง(ชาย-หญิง) 
1.7 กีฬาแบดมินตัน(ชาย-หญิง ประเภทคู่) 
1.8 กีฬาปิงปอง(ทีมผสมชาย-หญิง) 

2.กีฬากรีฑา 
2.1 ประเภทเดี่ยว  
- 100 เมตร (ชาย-หญิง) 
- 200 เมตร (ชาย-หญิง) 
- 400 เมตร (ชาย-หญิง) 

2.2.ประเภททีม 
   - 4*100 เมตร (ชาย-หญิง)  
   - 4*200 เมตร (ชาย-หญิง)  
   - 4*400 เมตร (ชาย-หญิง)  

2.3 กีฬาพื้นบ้าน 
   2.3.1  ชักกะเย่อ 
   2.3.2  วิ่งผลัดกระสอบ 

2.4 อีสปอร์ต  ROV (ผสม) 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า จากสถานการณ์การความไม่สงบในพ้ืนอ าเภอรือเสาะในขณะนี้ ในเรื่องของ
การแข่งขันกีฬา ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลาย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวควรค านึงใน
ประเด็นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้พ้ืนที่ในการแข่งขัน การสัญจรระหว่างการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม เป็นต้น 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ควรตรวจสอบและดูสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ควรประสานกับวิทยาลัยชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าใจในประเด็นต่างๆให้ชัดเจน ที่ส าคัญเน้นความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก    
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องข้อมูลรายช่ือประกอบใบฎีกากฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 ใน
ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ วัดดอนมูล อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยก าหนดตั้งองค์กฐินสามามัคคี
และเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์องค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดดอนมูล และถวายผ้ากฐิน
สามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ อุโบสถวัดดอนมูล นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์รายชื่อของ
วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 1. สภาวิทยาลัยชุมชน 2.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย 3. คณะอนุกรรมการ
วิชาการ 4.ผู้บริหาร  5.บุคลากร  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์   ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 
09.30น. ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว บูทิก โฮเต็ล อ าเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส จ านวน 13 หน้า จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 
20 มิถุนายน  2565 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ( มิถุนายน 2565) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน”โดยองค์ประกอบ
หลักของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน  
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามกรอบ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้น เดือนมิถุนายน 2565 โดยมีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 53.05 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 40.84 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 52.71 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
    ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดการพื้นที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษา

อ าเภอสุไหงโก-ลก 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลก ได้ย้ายส านักงานหน่วยจัด

การศึกษาฯ จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มาเช่าพ้ืนที่อาคาร Food center ของส านักงานเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก ส าหรับเป็นที่ตั้งส านักงานหน่วยจัดการศึกษาฯและจัดให้บริการนักศึกษา การฝึกอบร มให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอใกล้เคียง 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท า(ร่าง)แนวทางการจัดการพ้ืนที่และการให้บริการ หน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก เพื่อประกอบการจัดท าค าขอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
ส านักงาน การให้บริการฝึกอบรมและครุภัณฑ์ประกอบ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด  
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการพ้ืนที่และการให้บริการของหน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอ สุไหงโก-ลก 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดการพ้ืนที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 

สุไหงโก-ลก และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า การย้ายส านักงาน
หน่วยจัดการศึกษาฯจากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มาเช่าพ้ืนที่อาคาร Food center ของส านักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ส าหรับเป็นที่ตั้งส านักงานหน่วยจัดการศึกษาฯและจัดให้บริการนักศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลกและอ าเภอใกลัเคียงนั้น วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ควรเตรียมความพร้อมในการในเรื่องของอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอปกรณ์ต่างๆ การจัดสรรใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ส่งเสริมในเรื่องฝึกประสบการณ์อาชีพ การบริการแหล่งความรู้ในเรื่องต่างๆให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นมีศูนย์ ICT ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดอบรมให้กับประชาชนควรเป็น
หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์กับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือไปต่อยอดอาชีพ และรายได้ของคนใน
ชุมชน และควรมีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือสร้างรายได้ให้กบัชุมชน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแผนการบริการวิชาการหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการ

วิชาการ (หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น) ในปีงบประมาณ 2565 
ข้อเท็จจริง 

  กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ มีความประสงค์ขอเสนอบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร  
ด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 1  คน เพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิทยาลัย  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น จ านวน 1  คน 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 
 
 
 



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่   7/๒๕65  ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕65                      หน้า   15 
 

 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 
 

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

 


