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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  4/๒๕๖2 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00น. 

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

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

ท้องถิ่น 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นางมารินี            กอรา   ครูผู้ช่วย 
7. นายอิบรอเฮม       แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา     

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
 



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส     ครั้งที่ 4/๒๕62  ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕62          หนา้  2        
 

วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 

เดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ค าท่ีชอบมากในพระพุทธศาสนา คือ“วิริยะ”วิริยะนี้ออกมาในรูปภาษาพูดธรรมดา         

ก็หมายถึง ความอุตสาหะ เพราะเขาใช้ค าว่าวิริยะอุตสาหะ คนนั้นมีความวิริยะมาก หมายความว่า       
มีความอุตสาหะมาก มีความขยัน มีความอดทนมาก แต่วิริยะกลายมาเป็นคนที่มีวีระ  เป็นคนที่กล้า 
อย่างเช่นค าว่า วีรบุรุษ วีรชน คนที่กล้า ก็วิริยะนี้ ความอุตสาหะหรือความกลัว ก็เป็นค าที่ส าคัญ ต้อง
กล้าที่เผชิญตัวเอง เมื่อกล้าเผชิญตัวเอง กล้าที่จะลบล้างความขี้ เกียจ เกียจคร้านในตัว หันมาพยายาม
อุตสาหะ ก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะ วิริยะในทางที่กล้าจะค้านตัวเองในความคิดพิเรนทร์ ก็เป็นคนที่จะมี
เหตุผล เป็นคนทีละอคิติต่างๆ ก็หมายความว่า เป็นคนที่คิดดี ที่ฉลาดวิริยะ ในทางที่ไม่ยอม แม้แต่ความ
เจ็บปวด ความกลัวจะมาคุกคาม ก็ท าสิ่งที่ถูกต้อง ก็เป็นคนกล้า ถึงชอบค าว่าวิริยะ...” 

พระด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยา
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9     

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ
และกรรมการส่งเสริมกิจการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนใน
จังหวัดภาคใต้ 

สรุปเรื่อง  
  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการและ
กรรมการส่งเสริมกิจการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดภาคใต้  ในวันที่ 29 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ และร่วมกันสัมมนาก าหนดแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มีนาคม  2562 

สรุปเรื่อง 
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 

ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าเดือนมีนาคม ณ ห้อง
ประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 มีนาคม 2562  

ส านักวิชาการจัดสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส   
วันที่ 11 มีนาคม 2562  

ส านักวิชาการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้สอนพิเศษ"กิจกรรมวิพากษ์ มคอ.3 
ภาคการศึกษาที่2/2561" สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการ
บัญชี ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
วันที่ 12 มีนาคม 2562  

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สังคมพหุวัฒนธรรมและสรุปองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมี
นักศึกษาเข้ามาร่วมถอดบทเรียนทั้งสิ้น 150 คน 

 ส านักวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี2561  
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 15 มีนาคม 62  
  ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการเตรียมความ
พร้อมงานกิจกรรม Ncc minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน 
วันที่ 16 มีนาคม 2562 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดประชุมองค์การนักศึกษาในเรื่องการเตรียมความพร้อมการ
จัดกิจกรรม Ncc minimarathon วิ่งต้านยาเสพติด 2019 ณ ห้องประชุมทุเรียนนก วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน 
วันที่ 19 มีนาคม 2562  

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดงานแถลงข่าว กิจกรรม Ncc minimarathon วิ่งต้าน      
ยาเสพติด 2019 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 150 คน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดฝึกอบรมการท าก้อนเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลุโบะดาโต๊ะ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 
คน 
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 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติกระจูด      
ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน 
วันที่ 20 มีนาคม 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมทุเรียนนก วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 20 มีนาคม 2562  - 26 มีนาคม 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการแคสตัสออนไลน์ ที่สวนวาเลนไทม์พันธุ์ไม้           
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

ส านักวิชาการจัดประชุมโครงการศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ในเรื่องการประชุมในระดับสาขา หลักสูตรอนุปริญญา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 23 มีนาคม 2562   

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562    
ณ ห้องประชุมอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดอบรมการท าอาหารว่างเพ่ือธุรกิจ(การท าทองม้วน)       
ณ ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ้งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน 
ระหว่างวันที่ 25 -26 มีนาคม 2562 

ส านักงานส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดหลักสูตรการถ่ายภาพเพ่ือธุรกิจออนไลน์ ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน 
วันที่ 26- 28 มีนาคม 2562 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการท าอาหารว่างเพ่ือธุรกิจ ในหลักสูตรการท าโรตี-ชา
ชัก ณ ห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ อาคารหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
ทั้งสิ้น  20 คน 

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าขนมพ้ืนบ้านเพ่ือ
ธุรกิจ ณ โรงเรียนชาวนา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 

ส านักวิชาการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active  Learning" ประจ าปีงบประมาณ2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย
มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม 
2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มีนาคม 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 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5         105,600.00 บาท 

   เงินอุดหนุน นักศึกษาพิการ           1,710.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6        821,570.00 บาท 

   เงินอุดหนุน คชจ.โครงการยาเสพติด                50,000.00 บาท 

รวม                24,732,470.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม     10,121,196.22  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน               2,458,977.51 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             12,580,173.73 บาท 
   เงินคงเหลือ             12,152,296.27 บาท 
 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแนะว่า 

การเบิกจ่ายเงิน ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และควรเบิกจ่ายให้ได้ตามไตรมาสที่
วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามปีงบประมาณ   

 

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

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดอืน มีนาคม ๒๕๖2 สรุปดังนี้ 
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.พ.      2,756,394.01     บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน มี.ค.           112,895.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน มี.ค.                    112,895.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน มี.ค.                     342,875.00  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม            105,600.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน มี.ค.           448,475.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       2,420,814.01  บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 
11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

3/2562 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
เนื่องด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ขอความ

อนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ จ านวน 
๔๐ คน ได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรปูนปั้นไม้
เทียม จ านวน ๔๕ ชั่วโมง และขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าตอบแทนวิทยากร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจ เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมีการพัฒนาทักษะทางอาชีพในระหว่างถูกควบคุมตัว และมีช่องทางในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต 
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ข้อเท็จจริง  
 ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
จึงขอเสนอพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม  

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

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ตาม ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2561 ข้อ 7 ให้วิทยาลัยชุมชนก าหนดอัตราการ
จัดเก็บค่าวัสดุฝึกหรืออุปกรณ์การศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
เศรษฐกิจของแตล่ะจังหวัด และเสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราที่
สถาบันก าหนด 

 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมต ิให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธฺวาสพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุง

การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า  
หลักสูตรฝึกอบรมที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินการ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่งเสริมและช่วยให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ควรจัดวางแผนและท ากรอบของแต่ละพ้ืนที่ ไว้ในแต่ละปีงบประมาณให้
ชัดเจน  
 
วาระท่ี ๔.2  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับสภา

วิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ด าเนินออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2561 ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ โดยได้จัดท าข้อบังคับวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 ประกาศ     
ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น 

 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายสุทธิพงษ์   พุฒิไพโรจน์   
2. นายสมโชติ      เสาร์ศรีอ่อน   
3. นายสมาน       แตบาตู 
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4. นายเมธา        เมฆารัฐ 
5. นางศิริพร       เลาหะกุล   
6. นางอรพนิท ์    พ่ึงค า 
7. นายสัญชัย      ปุรณะชัยคีรี 
8. นายอภิชัย       ล้ าเลิศพงศ์พนา  
9. นายชัยนรินทร์  เกียรติ์อภิญญากร 
10. นายยุทธนา      พรหมณี     ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ท าหน้าที่เลขานุการ 
11. นายสาคร        ปานจีน    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 
12.นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี   เจ้าพนักงานธุรการ ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งท างานหรือบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  
นราธิวาส พ.ศ.2561 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
วาระท่ี ๔.3  เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

จ านวน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่ออาชีพ จ านวน 24 
ชั่วโมง (2) หลักสูตรการท าสบู่สมุนไพรน้ าผึ้งชันโรง จ านวน 30 ชั่วโมง 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

 ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิยมเลี้ยงผึ้งชันโรงกันมากขึ้นโดยมักจะเลี้ยงผึ้งชันโรง
เป็นอาชีพเสริม เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ท าให้มีผึ้งชันโรงอาศัยอยู่หลายสายพันธุ์ 
และผลผลิตของน้ าผึ้งชันโรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ   
ของตลาด  

 

ข้อเท็จจริง  
ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การเลี้ยงชันโรงจึงได้มีการจัดท าหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่ออาชีพ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
น้ าผึ้งชันโรง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงหลักการเลี้ยงถูกต้อง และการน าไปแปรรูป เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและประชาชนมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 
หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพ่ืออาชีพ จ านวน 24 ชั่วโมง (2) หลักสูตรการท าสบู่
สมุนไพรน้ าผึ้งชันโรง จ านวน 30 ชั่วโมง   
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอ  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน           

2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพ่ืออาชีพ จ านวน 24 ชั่วโมง (2) หลักสูตรการท าสบู่
สมุนไพรน้ าผึ้งชันโรง จ านวน 30 ชั่วโมง 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน           
2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพ่ืออาชีพ จ านวน 24 ชั่วโมง (2) หลักสูตรการท าสบู่
สมุนไพรน้ าผึ้งชันโรง จ านวน 30 ชั่วโมง 
 
วาระท่ี ๔.4  เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการท าผ้าบาติก จ านวน 52 ชั่วโมง 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วยกลุ่มงานโครงการพิเศษ ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส      

ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม และได้พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จากการศึกษาความต้องการของชุมชน จ านวน 1 หลักสูตรคือการท าผ้าบาติก 
 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ กลุ่มงานงานโครงการพิเศษ ส านักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการท าผ้าบาติก จ านวน 52 ชั่วโมง  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ) 

 

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

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอ  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรการท าผ้าบาติก จ านวน 52 ชั่วโมง 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิหลักสูตรการท าผ้าบาติก จ านวน 52 ชั่วโมง 
 

วาระท่ี ๔.5  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา นักศึกษาใหม่

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมี
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คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ขอน าเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาชุมชน 
(2) การปกครองท้องถิ่น 
(3) การศึกษาปฐมวัย 
(4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(5) เทคโนโลยีการเกษตร 
(6) การท่องเที่ยว 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอ  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาชุมชน (2) การปกครองท้องถิ่น (3) การศึกษาปฐมวัย (4) คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (5) เทคโนโลยีการเกษตร และ (6) การท่องเที่ยว 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) 
การพัฒนาชุมชน (2) การปกครองท้องถิ่น (3) การศึกษาปฐมวัย (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5) 
เทคโนโลยีการเกษตร และ (6) การท่องเที่ยว 

 
วาระท่ี ๔.6      เรื่องพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประเภทเงิน  
รับบริจาค/สนับสนุน-แบบมีวัตถุประสงค์ คือเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือใช้จ่ายตาม
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นจ านวนเงิน 96,636.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหก
บาทถ้วน) นั้น  
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  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้กระจูด จึง
ขอใช้เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เป็นจ านวนเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตาทมี่สภา 

สถาบันก าหนด 
  ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2560 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตกิารใช้เงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวนเงิน 
50,000.00บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การใช้เงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวนเงิน 

50,000.00บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

5/2562 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 5/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอ         

ให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 5/2562 เป็นวันอังคารที่ 7 
พฤษภาคม 2562  

 
วาระท่ี 6.2 เรื่องกิจกรรม การว่ิงเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 
สรุปเรื่อง 
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เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพ่ือจัดโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งในด้านลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน รวมทั้งการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติด และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสมี
ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมภายนอกวิทยาลัยชุมชนให้กว้างขวาง แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในทุกรูปแบบ 
โดยจัดโครงการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการไปแล้ว คือ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ และแนวทางการป้องกันยาเสพ
ติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร ส่วนกิจกรรม 
วิ่งต่อต้านยาเสพติด จะด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2562  
 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอรายละเอียด การด าเนินงานของกิจกรรม

การจัดวิ่งต่อต้านยาเสพติด (Ncc mini marathon 2019) จะจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2562 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จ านวนผู้รับสมัครวิ่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562 มีจ านวน 917 คน  
2. ประธานในการเปิดกิจกรรมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในเวลา 06.00 น. 
3. การจัดเตรียมงานในด้านต่างๆมีความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม             

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว 
 
วาระท่ี 6.3 เรื่องการจ าหน่ายเสื้อรวมใจภักดี 
สรุปเรื่อง 
 

ตามท่ีหนังสือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน HIHR เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 
เรื่อง การน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจ าหน่ายเสื้อรวมใจภักดีมอบให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่ง
ด าเนินการผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand อ าเภอรือเสาะ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand 
in Hand อ าเภอรือเสาะ ด าเนินการขออนุญาตใช้ตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากส านัก
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือน ามาประดับบนเสื้อรวมใจภักดี  เป็นการสื่อถึงการรวมใจภักดีของชาว
จังหวัดนราธิวาส เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และที่ส าคัญจะเป็นการช่วยท าให้ประชาชนได้
มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสอย่างยั่งยืน และน ารายได้จากการจ าหน่ายเสื้อส่วนหนึ่งมอบให้หน่วยงานวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส (ตัวละ 40 บาทจากยอดจ าหน่ายจริง) เพื่อน ามาใช้พัฒนาการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส นั้น   

 
 

 



  

       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส     ครั้งที่ 4/๒๕62  ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕62       หนา้   13       
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

 
 

 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


