
สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  2/๒๕๖2 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ  อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
4. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย      รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

     /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายซ าซูเด็ง          มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.3๐ น. 
 



วาระก่อนประชุม  

1. อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ชาติของเรา รักษาเอกราชอธิปไตย มาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความสามัคคี คนไทยเราแต่

ละคน รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้น 
จึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถก าจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ท าอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้าย 
บุกรุก คุกคาม หนักหนาเพียงใด เราก็ยังไม่เพลี้ยงพล้ า ขอให้ทุกคนส านึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคี
ของเรานั้น เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคี
กันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ใหน จะช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเอง...” 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  มกราคม  2562 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม 2562 
วันที่ 3 มกราคม 2562  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมท าบุญส านักนักงาน ประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดพิธี
ทางด้านศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ณ บริเวณอาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 -วันที่ 6 มกราคม 2562   
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดท าโครงการไข่เค็มสมุนไพร ณ บ้านตะละฆอสะโต อ.ยี่งอ           

จ.นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้ารวมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 
 

วันที่ 6 มกราคม 2562  
 ส านักงานส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดโครงการ มลายูอานาซีดกุมปัง  ณ ชุมชนบ้าน     

กรือซือ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการได้จัดกิจกรรม Freshy boy & girl  2019 ณ 
ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 3 หน่วยจัดเข้าร่วมกิจกรรม 



ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 500 คน 
 

วันที่ 7 มกราคม 2562  
 ส านักอ านวยการได้จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเรื่องการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนลุโบะดาโต๊ะ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุโบ๊ะดาโต๊ะ ต าบลลุโบ๊ะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้ทั้ง สิ้น 70 คน 
 

วันที่ 9 มกราคม 2562  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบความเสี่ยงและระบบ

ควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมผกากรอง ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ 
 

วันที่ 12 มกราคม 2562   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2562 ณ สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และสถานีวิทยุกระจายเสียง 
912  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง มีเยาวชนเข้าร่วม 800 คน   

ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2561 วันที่ 15 มกราคม 2562   
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ในกิจกรรม 

การตัดเสื้อส าเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านชุมชนเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน 
 

วันที่ 18 มกราคม 2562    
ดร .สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร

วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ หารือแนวทางพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  
 

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562 – วันที่ 21 มกราคม 2562  
 ส านักวิชาการน านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัย 

ชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ในงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2562 – วันที ่25 มกราคม 2562 
   ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปในสายการผลิต 

ประจ าปี 2562 ณ โรงงาน Hand in Hand อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการใน
ครั้งนี้ 40 คน 



วันที่ 22 มกราคม 2562    
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

อาชีพและบริการวิชาการ ณ เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
 

วันที่ 23 มกราคม 2562   
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินการทดลองใช้

รูปแบบการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล            
รือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 - วันที่ 25 มกราคม 2562   
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดอบรมโครงการอาหารจานด่วน ณ ห้องเบอเกอรี่ วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 25 คน 
 

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 – วันที่ 26 มกราคม 2561  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 

กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ กระเป๋า ของที่ระลึก ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านชุมชนเจ๊ะเหม 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 30 คน 
 

วันที่ 25 มกราคม 2562 
  ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์หัตกรรมจัก

สานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ในกิจกรรม รวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดท าหลักสูตรตามกระบวนการ 
Dacum ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้เชียวชาญในด้านต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ทั้งสิ้น  45 คน 

 

วันที่ 29 มกราคม 2562 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ พิธีเปิดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ณ 

โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 40 คน 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม 

2562 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 



ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม 2562 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1     13,006,390.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2          604,200.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3       1,496,200.00 บาท 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       8,646,800.00 บาท 

รวม                23,753,590.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม       4,805,448.44  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,607,451.20 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              7,412,899.64 บาท 
   เงินคงเหลือ             16,340,690.36 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะ ในเรื่อง

ของงบลงทุน ควรจะมีการก าหนดในแผนไว้ทุกปีให้เป็นงบประมาณต่อเนื่อง เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี มากกว่าวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆทั่วประเทศ ควรชี้แจงให้สถาบันวิทยาลัยทราบรายละเอียด
ในเชิงลึก เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป  

 
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ธ.ค.      2,321,524.01     บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ม.ค.             27,820.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ม.ค.             27,820.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ม.ค.                      41,300.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ม.ค.            41,300.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ     2,308,044.01  บาท 



ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะ ในเรื่องการหา

รายได้เพ่ิมเข้าสถานศึกษา เช่น การให้บริการเช่าห้องประชุมแก่หน่วยงานอ่ืนๆและการให้บริการเช่าห้อง
ประชุมนั้น ควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส   
 
วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษา 
2/2561 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษา 2/2561 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมสร้างงาน  สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน      

7 จังหวัดภาคใต้ ครั้ง  7 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม   

วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้  ได้ก าหนดการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ  
วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้ง 7 ในระหว่างวันที่  19–20  มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล
เฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน         

7 จังหวัดภาคใต้ ครั้ง 7 ในระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล  
หาดใหญ่ ขอสรุปผล การแข่งขันงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้  ครั้ง 7 
ดังนี้ 



รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจับจีบผ้าโต๊ะวิทยากร เหรียญเงิน 

การแต่งหน้าเค้ก เหรียญเงิน 

การท าบุหงาซีเระ เหรียญทอง 

การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ เหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแสดงออกบนเวที การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ชาย) เหรียญทอง 

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (หญิง) เหรียญทอง 

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง(ชาย) เหรียญทอง 

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง(หญิง) เหรียญทอง 

การแข่งขันการร้องเพลงสากล  เหรียญทอง 
การประกวด Smart Boy  ชมเชย 
การประกวด Smart  Girl ชมเชย 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 
นักศึกษาระดับอนุปริญญา  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เหรียญทอง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เหรียญเงิน 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เหรียญทองแดง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหรียญทอง 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  เหรียญเงิน 

การน าเสนอโครงงาน/โครงการ 
ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เหรียญเงิน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เหรียญทอง 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เหรียญเงิน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหรียญทองแดง 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะ ในเรื่อง
การจัดงานมหกรรมวิชาการ ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน การที่จะน านักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม อาจจะน้อย 
เพราะด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มาก น่าจะจัดกิจกรรมแยกมากกว่ารวมกัน เพราะนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน ท าให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาได้มากที่สุด  
 



วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานผู้สมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง    
ในการนี้ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 14 
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส             
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณากลั่นกรองอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 9 หลักสูตร    
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ศึกษาความ

ต้องการของชุมชนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม และได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จาก
การศึกษาความต้องการของชุมชน จ านวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย 
  1.หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1.1 การใช้งานโปรแกรมส านักงาน   



  2.หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
   2.1 การจัดดอกไม้สด   
  3.หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
   3.1 การเพ่ิมมูลค่าจากไม้ไผ่ 
  4.หลักสูตรฝึกอบรมสาชาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   4.1 การเพาะเห็ดแครง 
  5.หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
   5.1การเลี้ยงโคพ้ืนเมืองเชิงธุรกิจ 
   5.2 ช่องทางการขายสินค้าบน Line@ อย่างไรให้โดนใจ 
   5.3 การโฆษณาด้วย Facebook ads อย่างไรให้ปัง 
   5.4 เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
   5.5 การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วยตนเอง 
  กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ  ได้จัดท าการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม     
9 หลักสูตร โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอ

พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 9 หลักสูตร  
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ    
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 9 หลักสูตร    

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 9 หลักสูตร  

 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณากลั่นกรองอนุมัติหลักสูตรกระจูดตามกระบวนการ DACUM จ านวน  
  5  หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ ได้ด าเนินการโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยได้รวบรวมองค์ความรู้เชิงการ
จัดท าหลักสูตรกระจูดตามกระบวนการ DACUM จ านวน  5 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด 

(2) หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพ่ือการจักสาน 



(3) หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด  

(4) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 

(5) หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ 
 

ข้อเท็จจริง   
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรกระจูดตามกระบวนการ DACUM  จ านวน  5  หลักสูตร  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรกระจูดตามกระบวนการ DACUM จ านวน  

5  หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรกระจูดตามกระบวนการ DACUM จ านวน 5 หลักสูตร 
 
วาระท่ี ๔.3   เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
 อนุปริญญา  ประจ าภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม   
ตามที่การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2560 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 

เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2560 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2561 มีมติเห็นชอบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณา
กลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น 
   

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ ส านักวิชาการ  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
(2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(6) สาขาวิชาการบัญชี  
(7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  



(8) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(9) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

กฎ/ระเบียบ/บังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา           

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 9 สาขาวิชา 
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 9 สาขาวิชา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 3/2562 ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม  
2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องกิจกรรม การว่ิงเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 

สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เพ่ือจัดโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือวัตถุประสงค์    
เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในด้านลักษณะ
และชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน รวมทั้งการบ าบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติด 
และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารเสพติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว ชุมชน และสังคมภายนอกวิทยาลัยชุมชนให้กว้างขวาง 
แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในทุกรูปแบบ 



ข้อเท็จจริง  
วิทยาลัยชุมนราธิวาส จัดโครงการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว คือ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สถานการณ์ และแนวทางการป้องกันยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธินค่ายจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร ส่วนกิจกรรม วิ่งต่อต้านยาเสพติด จะด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 
เมษายน 2562  
 
 
 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

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

 


