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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 11 /๒๕๖5 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. 

ณ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
3. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวิเชษฐ์    ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพศาล    ตอยิบ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  นราธิวาส 
2. นายสาคร     ปานจีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  นราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7. นางสุนิดา      เจตมหันต์   นักวิชาการศึกษา 
8. นายอิบรอเฮม  แวหามะ   นักวิชาการศึกษา 
9. นายซ าซูเด็ง    มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายนิเซง       จินาแว   นักจัดการงานทั่วไป 
11. นายฮาฟิส      ยา    นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
1. อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
สรุปเรื่อง 

 “…คนดี ท าให้คนอ่ืนดีได้ หมายความว่า คนดีท าให้เกิดความดีในสังคม คนอ่ืนก็ดีไปด้วย 
ความเลวนั้นจะท าให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข็มแข็งในความดี จะท าให้คนเลวมาท าให้คนดี
เป็นคนเลวยาก ส าคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...” 

                            พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
                     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  
 

2. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยชุมชน โดย นายอภิชัย ล้ าเลิศพงศ์พนา 
กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
  โดยนายอภิชัย ล้ าเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า“คนเก่งสร้างให้
เป็นคนดีนั้นยาก แต่คนดีสามารถสร้างให้เป็นคนเก่งนั้นง่ายกว่า” และ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัย
ชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -
2570) มี 3 เป้าหมายใหญ่ และ 10 เป้าหมายย่อย ดังนี้                                 

เป้าหมายที่ 1 การสร้างสรรค์และพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมายที่ 1.1 สร้างก าลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ 

 เป้าหมายที่ 1.2 สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และมีความเหลื่อมล้ าสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง     

Value –based economy  
เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือเพ่ือพัฒนา

ชุมชน 
เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถ่ิน 

เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน      
เป้าหมายที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ  
เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ 
เป้าหมายที่ 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลในองค์กร  
เป้าหมายที่ 3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการจัดการและการเรียน

การสอน 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1  
  ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565   
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
นราธิวาส เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแหลมมลายู โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ จดจังหวัด

ปัตตานีและอ่าวไทย ทิศใต้ จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก จดประเทศมาเลเซีย และทิศ
ตะวันตก จดจังหวัดยะลา มีแหล่งรวมอารยธรรม ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีวัฒนธรรมที่
เก่าแก่  มีประชากรหลายเชื้อชาติ  มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย และมีความเป็นมิตรกับทุกคน นราธิวาสจึงเป็นที่มาของค าว่ า “ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน”ด้าน
การศึกษา จังหวัดนราธิวาสมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 
2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นวิทยาลัยชุมชน ชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้น เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 
พัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพ ให้แก่คนในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถ ด ารงชีวิตได้อย่าง มีความสุข
และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีการบริหารงานภายใน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 “มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่ง
จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาประเทศ”มีการจัดระบบเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสทาง การศึกษาให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด โดยมี
ศูนย์สนับสนุนที่เรียกว่าหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และประสานงาน ระหว่าง
วิทยาลัยกับ ชุมชนในพ้ืนที่ ให้บริการอันประกอบด้วย หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
อ าเภอรือเสาะ และอ าเภอสุงไหงโก-ลกตั้งอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอสุไหงโก-ลก 

ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินงานภายใต้ ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
พันธกิจดังนี ้

ปรัชญา ““พัฒนาคน เพ่ือเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง” 
วิสัยทัศน์ “องค์กรการศึกษาแนวหน้า ผู้น านวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”         
เอกลักษณ์ “สร้างโอกาสการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”                                                   
อัตลักษณ์ ““จิตอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชน”   
พันธกิจ ดังนี้ 
1) จัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคคล ในรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ 

(WIL : Work Integrated Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใน
บุคคล 

2) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริการ
วิชาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาชุมชนสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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4) ส่งเสริม ท านุบ ารุงและใช้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเป็นทุน สู่การสร้างคุณค่าของสังคมพหุ
วัฒนธรรมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

5) พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการตามหลักประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้มีการบริหารจัดการภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนายธีระ อัครมาศ ท าหน้าที่เป็น

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ ท าหน้าที่เป็นรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส   

2. คณะอนุกรรมการวิชาการ โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นายยุทธนา 
พรหมณี เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ  นายบดินทร์  แวลาเตะ หน้าที่ เป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมการวิชาการ  

3. บริหารจัดการ โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และมีรอง
ผู้อ านวยการประกอบด้วย นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์  นายสาคร ปานจีน และนางสาธิยา บือซา 

4. บุคลากรการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ  จ านวน 14 คน 
พนักงานราชการ  จ านวน  11 คน 
ลูกจ้างเหมาบริการ   จ านวน 37 คน 

5. โครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 3 ส านัก และมีกลุ่มงานย่อยภายใต้
ส านักต่างๆดังนี้ 
5.1 ส านักอ านวยการ ประกอบด้วย กลุ่มงานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน   กลุ่มงาน

ธุรการทั่วไป  กลุ่มงานการเงินและบัญชี   กลุ่มงานพัสดุ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
5.2 ส านักวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผล กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานวิทยบริการ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย   
กลุ่มงานหน่วยจัดการศึกษา 

5.3 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

6. การด าเนินการในการงานของ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในปีงบประมาณ 2565 ได้
เน้นการด าเนินงาน อันประกอบด้วย 

6.1 การพัฒนาหลักสูตรทุกประเภทของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดการศึกษาในหลักสูตรประเภทต่างๆ
ประกอบด้วย 

6.1.1 การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตอบสนอง
ความต้องการศึกษาต่อระดบัปริญญาของคนในชุมชนและให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทางศึกษาตามแนวนโยบาย
การพัฒนาคน ก าลังคนของประเทศในทุกระดับโดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษา ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาซึ่ง
ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาการปกครองท้องถิ่น  สาขาการพัฒนาชุมชน  สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาการจัดการ  สาขาการบัญชี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการท่องเที่ยว สาขาเกษตรและการแปรรูป 
และ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีนักศึกษาระดับอนุปริญญาในทุกสาขาวิชา
จ านวน 1,595 คน  โดยแบ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาดังนี้ 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง มีจ านวนนักศึกษา      จ านวน 1,102     คน
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หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ มีจ านวนนักศึกษา    จ านวน 284 คน 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก มีจ านวนนักศึกษา  จ านวน 209  คน  
6.1.2  การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้น

ตามความต้องการของชุมชนอันประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การผลิตสัตว์
เศรษฐกิจและประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรไปแล้ว  15 คน
และก าลังศึกษา ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 20 คน โดยใช้เวลาศึกษา
จ านวน 18 หน่วยกิต 

6.1.3 การจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการ  เป็นการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการแรงงาน ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัด 
ให้บริการการศกึษา และฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน เสริมสร้างอาชีพแก่ผู้รับบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสจึงพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการแก่ผู้รับบริการในจังหวัดนราธิวาส  
ประกอบด้วยจ านวน 5 หมวด 11 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หมวดแฟชั่นและการแต่งกาย จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย  
หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง 
หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์ 

2) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตร Bakery in trend 
หลักสูตรธุรกิจกาแฟแบบ Slow Bar Moka Pot 
หลักสูตรการท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
หลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food) 

3) หมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 4  หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ 
หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo) 
หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Maketing)  

4) หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรลีลาศเพ่ือสุขภาพ  

5) หมวดศิลปกรรมจ านวน 2  หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรการวาดภาพสีน้ า 
หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรามิก 

6.2  การจัดบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เป็นการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส ยึดหลักการสร้างคุณค่า
ของคนจากต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าในตัวเอง 
โดยมีการแบ่งภารกิจตามกรอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  6.2.1 พ้ืนที่บริการต าบลแม่ดง อ.แว้ง  โดยมีโครงการประกอบด้วย  

 โครงการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน         
ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส  

 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรผู้ปลูกสมุนไพรเพ่ือธุรกิจ ชุมชน
ต าบลแม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
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 โครงการศึกษาศักยภาพและอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต าบลแม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
 6.2.2 พ้ืนที่บริการต าบลมะรือโบตก อ.ระแงะ  โดยมีโครงการประกอบด้วย 

    โครงการ Green Market ทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดล BCG 
ต าบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งในกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
แก่ชุมชนประกอบด้วย  การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสลัด การ
อบรมเชิงปฏิบัติการท าดินปลูกและการปลูกพืชสวนครัวเพ่ือธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  
การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพร 

6.2.3 พ้ืนที่บริการต าบลละหาร อ.ยี่งอ โดยมีโครงการชุมชนสืบสานวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมท าขนมพ้ืนเมือง(ตูปะสร้างสรรค์) การท า
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถ่ิน  การอบรมการผลิตของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 

6.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มีการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชุมชน สร้างจิตส านึกที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิต ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการ
อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยมีโครงการส าคัญ 

โครงการสืบสานและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตารีอีนา ซึ่งเป็นการแสดงเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยทีน่ับวันจะสูญหายไปเนื่องจากขาดผู้สืบทอด  

การอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน กลองบานอ เครื่องดนตรีพื้นเมืองในวัฒนธรรมของ
มุสลิมที ่เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและประเพณีของคนในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย 
กิจกรรมการทอดผ้าป่า  กิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมบรรยายธรรมและ
กิจกรรมละศีลอด   

6.4 การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ได้ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีงานวิจัย 
จ านวน 14 เรื่อง ซึ่งงานวิจัย ประกอบด้วยงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากบุกเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส    

  การศึกษาและยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกระจูดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : 
BCG in Action Circular Economy Narathiwat 

งานวิจัยด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้ทุนวัฒนธรรมอาหารมลายูพ้ืนถิ่น  

  ศึกษาศักยภาพและ อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนต าบลแม่ดง 
อ าเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น ศึกษาผลการน าคู่มือจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพตามวิถีมุสลิมส าหรับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการสอน เช่น การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้รูปแบบการ
จัดประสบการณ์แบบทวิภาษา (FUN) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส   

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รายวิชา ปว 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

6.5 การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยมีดังนี้ 
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การจัดการสอนออนไลน์ โดยจัดท า แฟลตฟอร์ม google classroom มาใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้พัฒนาครู และนักศึกษา ให้มีความพร้อมส าหรับ การน า
ระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนาครูผู้สอน ผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษ  เพ่ือสามารถจัดท าสื่อการสอน
ด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างระบบ e-learning และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
การอบรมจัดท าสื่อการสอนด้วยโปรแกรม canva  การอบรมการพัฒนาห้องเรียน Metaverse ในรูปแบบ
ห้องเรียนเสมือนจริง 

การพัฒนานักศึกษา โดยการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้เท่าทันเทคโนโลยี เช่น การอบรมทักษะ พ้ืนฐานในการใช้ สมาร์โฟนส าหรับการ
เรียนออนไลน์  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตารางท าการ และน านักศึกษาเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาฝีแรงงานที่ 25 นราธิวาส ในสาขาอาชีพโปรแกรมตารางท า
การ 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนตุลาคม 2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 สรุปดังนี้ 
 ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                                             2,786,200.00    บาท 
 ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (ต.ค.)                                              4,253,280.00    บาท 
  รวม                                                                     7,039,480.00    บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                                                         0.00    บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                                       346,398.38    บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                               346,398.38   บาท 
 PO                                                                                    0.00    บาท 
  เงินคงเหลือ                                                           6,693,081.62   บาท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้ 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ก.ย                      3,982,432.44     บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ต.ค                           4,830.00     บาท 
รวมรายรับ เดือน ต.ค                                                         4,830.00     บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือนต.ค                                         184,594.90     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ต.ค                                                         -              บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ต.ค                                                    184,594.90    บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                           3,802,667.54   บาท 
 ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง ปี 2566 เพ่ือเชิญชวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวคิดส่งเสริมการศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือผู้เรียนที่มีความต้องการพิ เศษ ในโครงการ 
“ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดยแบ่งประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ 
  (1) สถานศึกษาเปิดรับท่ัวไป เป็นสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
  (2) สถานศึกษานวัตกรรม สถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (ระหว่างปี 2562 – 2565) หรือเป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ปี 2565 และ/หรือศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
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  โดยสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นแบบเสนอโครงการ เพ่ือสมัครขอรับทุน ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ www.eef.or.th โดยมีก าหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2565  

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการยื่นขอทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 

2566 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประเภทสถานศึกษาเปิดรับทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา ที่จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามที่ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 8 สาขาวิชา แล้วนั้น 
  ทั้งนี้จากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ใน
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๕ วาระที่ 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปี พ.ศ.2565 มีหลักสูตรอนุปริญญา (หลักสูตรกลาง)                     
ที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี จ านวน 6 สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่  
 (1) สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ชื่อเดิม การศึกษาปฐมวัย)  
 (2) สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ชื่อเดิม การพัฒนาชุมชน)  
 (3) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (ชื่อเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 (5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (6) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา ที่จะด าเนินการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
 (1) สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ชื่อเดิม การพัฒนาชุมชน)  
 (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 (3) สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ชื่อเดิม การศึกษาปฐมวัย)  
 (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (ชื่อเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 (5) สาขาวิชาการจัดการ  
 (6) สาขาวิชาการบัญชี 
 (7) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์  

http://www.eef.or.th/
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 (8) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป  
ข้อเสนอ  
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2565 วันอังคาร ที่ 25 
ตุลาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 
18 หน้า จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุม  มีมติ รั บ รองรายงานการประชุ มสภาวิทยาลั ยชุมชนนราธิ วาส  ครั้ งที่         
10/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ   

พ.ศ.2566 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ตาม“มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชน” โดยองค์ประกอบหลักของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามกรอบ

จัดสรรงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 โดยมีผล
การด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

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

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ (2) ให้ความ
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เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

ตามปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 
10 ธันวาคม 2565 และจะต้องจัดอาจารย์ผู้สอน รายวิชา เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ของนักศึกษาแต่ละรุ่น ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2564 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แผนนักศึกษารุ่น 2564) และการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แผน
นักศึกษารุ่น 2565 นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา  จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิชาการจัดการ 
(5) สาขาวิชาการบัญชี  (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(9) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 

และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน  9 สาขาวิชา 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา            

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 9 สาขาวิชา 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแผนการบริการวิชาการหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2566 แล้วนั้น 
 ข้อเท็จจริง  
 กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ มีความประสงค์ขอเสนอบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร 
จ านวน 3  คน ประกอบด้วย  
 (1)  หลักสูตรการแต่งหน้าพ้ืนฐาน   จ านวน 1 คน 
 (2)  หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  จ านวน 1 คน 
 (3)  หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น  จ านวน 1 คน 

และได้ผ่านการพิจารณาการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

ใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง หนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา

ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 3 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 3 คน 

 
วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพ่ือเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  และใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการนักศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
 ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการรายรับและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2566 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรายงานผลการ

ด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิทยาลัยชุมชนได้รับ
อนุมัติแผนการใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,880,820 
บาท ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเบิกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 1,769,660 
บาท แยกเป็น งบรายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 361,490 งบรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่าย 1,408,170 
บาท  

2. ประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ ส าหรับใช้ด าเนินงานงานแผนและภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
โดยประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงินจ านวน 5,634,032 บาท 
แยกเป็นยอดยกมาจากเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 3,982,432 บาท และเงินรายได้จัดเก็บระหว่างปี เป็นเงิน 
1,651,600 บาท รายละเอียดแผนการรับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

3. แผนขอใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ซึ่งมี
จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,895,000 บาท แยกเป็น งบรายจ่ายประจ า เป็นเงิน 
1,416,200 บาท และงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 478,800 บาท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้
จ่ายเงินรายได ้ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 12/2565 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 12/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 
 



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/๒๕65   ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕65                    หน้า  14   
     
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
ปิดประชุม เวลา 12.30น. 

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

 


