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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 11 /๒๕๖2 
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. 

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

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

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1.  นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร            ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…จิตใจที่ต่ าทรามนั้น เป็นจิตใจที่อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียร พยายาม

สร้างความดี ความเจริญ ความส าเร็จ ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม มีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดาย 
โดยไม่ค านึงถึงผิดชอบชั่วดี จิตใจดังนี้ ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนเคยชิน อย่างน้อยที่สุด ก็ท าให้เป็นคนมัก
ง่าย ท างานบกพร่อง เสียหายอย่างมาก ก็ท าให้เป็นคนมักง่าย ไร้ความอาย หยาบคาย ละโมบ ท าอะไร
ที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่น ท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดี อย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น และหาก
เกิดขึ้นแล้ว ก็ให้ก าจัดเสียทัน นอกจากนี้ก็ต้องฝึกหัดบ ารุงใจ ให้เข้มแข็งและประณีตขึ้น เพ่ือรับเอา
ความดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุข และความเจริญมั่นคง...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 ดังนี้ 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้

สัมภาษณ์รายการตะวันยิ้ม ในหัวข้อเรื่องงานมหกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
ส านักวิชาการได้จัดการปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาค

การศึกษาที่ 1/2562 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก และ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  
ส านักวิชาการได้จัดการปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาค

การศึกษาที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  
ส านักวิชาการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการและการวาง

แผนการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
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สายสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขียนข้อเสนอโครงการและการด าเนินงานตามหลัก PDCA ณ 
ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   
ส านักอ านวยการจัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าเดือน

พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
ส านักวิชาการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่9/2562 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่11 พฤศจิกายน 2562  
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่เพ่ือจัดงานลอย

กระทงร่วมกับระหว่างชุมชนทุเรียนนกกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมทั้งเข้าร่วมงานลอยกระทง ณ 
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานลอยกระทง 2562 ณ เขื่อนท่าพระ
ยาศัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที ่13 พฤศจิกายน 2562  
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ 

ท่าอากาศยานนราธิวาส  

 ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้อง
ประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่14 พฤศจิกายน 2562 
    บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2562  
ส านักวิชาการจัดประชุมสถานประกอบการ หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ ห้องประชุมอนุปริญญา อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562  
ส านักวิชาการจัดประชุมสถานประกอบการ หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที ่ 20  พฤศจิกายน  2562   
ส านักวิชาการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค

การศึกษา 2/2562 รุ่น 62 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  
ส านักวิชาการจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนประจ าปีการศึกษา 2/2562(รุ่น62) ณ 

ห้องประชุมอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  
  บุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

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

รวม                9,318,195.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม        406,624.00 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              1,928,534.42 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              2,335,158.42 บาท 
   เงินคงเหลือ               6,983,036.58 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ  ๒๕๖2 ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 สรุปดังนี้ 
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ต.ค        2,523,455.28   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ย              31,815.00 บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ย                       31,815.00 บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ย                       25,200.00    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม              72,700.00    บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ย             97,900.00    บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ         2,457,370.28   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องท าเนียบผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดท าหนังสือท าเนียบผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โดยรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน ติดต่อการ
ประสานงานด้านการประชุม การสรรหาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชน  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามภาระ
งานของผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2562 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วย ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ าใน

สถาบัน พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ลงนามโดย นางสิริกร มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยก าหนดให้แต่ละวิทยาลัย ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตาม
ภาระงานของผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามภาระ

งานของผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.2562  
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะว่า การก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามภาระงานของผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส พ.ศ.2562 นั้น ควรเน้นงานตามภาระกิจหลัก และหน้าที่ที่ปฏิบัติประจ า โดยเน้นตามความ
เหมาะสมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด้วย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของครู ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของกรมบัญชีกลาง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 
13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
10/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  

(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม   
ตามแผนการบริหารโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในแผนงาน

พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ :  ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแผนในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง     
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) และได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่10/2562 เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2562  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ควรเน้นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชุมชมในการขาย 
สร้างคนในชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง ควรหาผู้ที่ประสบความส าเร็จทาง
ธรุกิจนี้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ เช่น เชื่อมโยงกับธุรกิจออนไลน์อ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น       
Lazada,Foodpanda เป็นต้น และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพการขายของออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น และเม่ือเรียนหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 

วาระท่ี 4.2   เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ) 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   

ตามแผนการบริหารโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ :  ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแผนในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง     
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย

ชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที่10/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ) 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติ ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทบทวนหลักสูตรใหม่อีกครั้ง และให้จัดท า
รายงานหลักสูตร เพ่ือเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนในคราวต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพหรือไม่อย่างไร ควรตรวจสอบหลักสูตรให้
ชัดเจนละเอียดรอบคอบ และควรท าบันทึกข้อตกลง(MOU) กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือเชื่อมโยงหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ครบวงจรในทุกๆด้าน  และหลักสูตรควรให้เข้ากับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และสอดคล้องกับบริบทของคนในชุมชนด้วย 
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วาระท่ี 4.3    เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ชอ บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อ น พิ เ ศ ษส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม   
จากการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2562 

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.3 พิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562 ได้มี
ข้อเสนอแนะ ให้ปรับผู้สอนในรายวิชา (1) ชลประทานเพ่ือการเกษตร และ (2) การขยายพันธุ์พืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยให้ผู้สอนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับเนื้อหาของรายวิชา นั้น 
  ข้อเท็จจริง   
 กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ขอเสนอรายชื่อผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน คือ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง 
สอนรายวิชา (1) ชลประทานเพื่อการเกษตรและ (2) การขยายพันธุ์พืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่10/2562 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562  
 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย  และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วย
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558  
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

เ พ่ื อ โ ปรด พิจ า รณา ให้ ค ว าม เห็ น ชอบกา รแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อน พิ เ ศษส าข า วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน คือ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวน 1 คน คือ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะว่าการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษนอกจากจะคัดสรร
พิจารณาในรายวิชาแล้ว ควรมีเกณฑ์พิจารณาในเรื่องของจิตอาสาเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก 
เนื่องจากครูผู้สอนจะต้องเป็นแบบตัวอย่างให้กับนักศึกษา ทั้งเรื่องของความรู้ จิตสาธารณะ ความ
เสียสละต่อส่วนรวม เป็นต้น  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้จัดส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้ นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่สองของ
เดือน เพ่ือส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ก าหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตรงกับวัน อังคารที่
สองของเดือน  ดังนี้ 

 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2563 1/2563 วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2 กุมภาพันธ์ 2563 2/2563 วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3 มีนาคม 2563 3/2563 วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

4 เมษายน 2563 4/2563 วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2563 5/2563 วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

6 มิถุนายน 2563 6/2563 วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

7 กรกฎาคม 2563 7/2563 วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

8 สิงหาคม 2563 
 

8/2563 วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

9 กันยายน 2563 9/2563 วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

10 ตุลาคม 2563 10/2563 วันอังคาร ที่ 20 ตลุาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

11 พฤศจิกายน 2563 11/2563 วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

12 ธันวาคม 2563 12/2563  วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

วาระท่ี 6.2 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดการประชุมชี้แจงงบประมาณแนวทางการพิจารณา
งบประมาณและแบบฟอร์มการจัดท ารายละเอียดประกอบการชี้แจง และให้หัวหน้าส่วนราชการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเตรียม
ข้อมูลส าหรับการชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 21 
พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2562 นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมนราธิวาส ได้น าเสนองบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในส่วนของงบลงทุน งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 22,981,000 ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

1.โรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง  จ านวน 15,000,000 บาท  
2.งานถมทีป่รับระดับ  จ านวน   4,064,000 บาท  
3.รั้ว     จ านวน   3,917,000 บาท 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส(กองทุน กสศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
  โดยกองทุน กสศ.ได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส(กองทุน กสศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ได้รับงบประมาณ จ านวน 555,000 บาท ในชื่อโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้าง
เศรษฐกิจยั่งยืน เป้าหมายจ านวน 60 คน โดยใช้เวลา 6 เดือน  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 6.4 เรื่องการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปเรื่อง 
  การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม"ตามแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนไทยทุก
คน พร้อมขอประชาชนอย่าลืมพ้ืนฐานของตนเอง นั่นคือ เกษตรกรรม"  
  การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้กับประชาชนในชุมชนได้มีแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในการท าเกษตรกรรมต่างๆ เพ่ือน า
กลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการ
พัฒนาประชาชน ชุมชนต่างๆให้มีอาชีพที่มั่นคง 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อคิดเห็น
และเสนอแนะว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาประชาชน ชุมชน
ต่างๆให้มีอาชีพที่มั่นคง ควรจะมีการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 

วาระท่ี 6.5 เรื่องการจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2562 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีขวัญก าลังใจ และพลังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ 
อันเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 
ณ สวนอาหารริมน้ า  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
 

วาระท่ี 6.6 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2563 ประจ าเดือน มกราคม 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 1/2563 ตรงกับวัน
อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 

ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

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


