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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 7 /๒๕๖3 
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม  

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางซูไฮลา      ลือธีรลักษณ์  ครู ค.ศ.2 
6. นายบูรฮัน        หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
7. นายนิเซง           จินาแว   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…บ้านเมือง จะมั่นคงเป็นปกติสุขได้ ก็ด้วยนานาสถาบัน อันเป็นหลักของประเทศ

และคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีกัน และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ประสานส่งเสริม
กัน...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการสัมมนา “ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่องก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัย

ชุมชนในยุค New Normal ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ        
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เรียนเชิญ นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ  ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1  มิถุนายน ๒๕๖3 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดท า
โครงการประจ าปีงบประมาณ  2563 ณ ห้องประชุมทุเรียนนก 
วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖3   

ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ กรรมการสภาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้อ านวยการ เข้าร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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วันที่ 4  มิถุนายน ๒๕๖3 กิจกรรมประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานของ

วิทยาลัยชุมชนเพ่ือติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในเรื่องการจัดท าข้อเสนอการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิท -19และการติดตามผลการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

2. กิจกรรมอภิปรายหลักสูตรปรับพ้ืนฐานและพัฒนาสื่อการเรียนปรับพ้ืนฐาน (วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์) 
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖3  

ผู้อ านวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าปีงบประมาณ 2563 ในการประชุมยก
ร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคาร
วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 8  มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

1. นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเข้าพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ณ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

2. ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประสานการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (กรง
นกคุ่ม)สู่นวัตกรรม 4.0 ณ พิพิทธภัณฑ์ขุนละหาร 

3. ลงพื้นที่ติดต่อเตรียมด าเนินการโครงการเลี้ยงชันโรง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลู
โบ๊ะสาวอ อ าเภอบาเจาะ 
วันที่ 9  มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. ส ารวจข้อมูลเพื่อเตรียมงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บูดู ณ บ้านบาเก๊ะ ต าบล
โคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน" กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ศูนย์วิทยาสตร์เพ่ือการศึกษา
นราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖3   

โครงการเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในกิจกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

1. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาลายผ้าทอพ้ืนเมืองนราธิวาส 
ณ กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

2. ลงพ้ืนที่ประสานงานกับวิทยากรสอนการเลี้ยงชันโรง ณ บ้านบูเกะปาลัส อ.ยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส และเข้าพบ นายกอบต.ลุโบะบือซา เพ่ือด าเนินโครงการเลี้ยงชันโรง ประจ าปี
งบประมาณ2563 

3. พบผู้น าชุมชนบ้านกรือซอ ต.แว้ง อ.แว้ง เพ่ือหารือวางแผนเตรียมจัด โครงการ
สร้างความม่ันคงทางอาหารการเพาะเห็ด 
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4. พบเยาวชนบ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง เพ่ือหารือวางแผนเตรียมจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว 
วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖3   

นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2563ในการประชุมยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ  
วันที่ 15  มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ตัดเย็บชุดวอร์ม ในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ  

2. กิจกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (กรงนกคุ่ม) สู่นวัตกรรม4.0 
ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้กรงนกคุ่มเป็นฐาน ณ  โรงงานเพ้น
ผ้าบาติก (นราบาติก) อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 16  มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ บ้านไอร์ตุย ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

2. กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านไอบือ
แต ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

3. ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจ.นราธิวาสเพ่ือประสานสถานที่ที่ใช้
ในกิจกรรมรับอนุปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 17  มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

1. โครงการ พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี งบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เพ่ืออบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 

2. กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  ณ หมู่  6 บ้านศรีภิญโญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน 
(กรงนกคุ่ม) สู่นวัตกรรม 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 

2. กิจกรรม อบรม หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรขนมอบเพ่ือธุรกิจ)  ณ หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
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วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖3 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องที่ยวชุมชนอ าเภอแว้งใน กิจกรรม

ศึกษาศักยภาพชุมชนและจัดท าแผ่นพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ตามอัตลักษณ์ของชุมชน (นกเงือก) 
วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖3 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ณ บ้านเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส เพ่ืออบรมการปลูกผักแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินชีวิตแบบ New normal หลังช่วง
วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖3 

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ บริเวณหน้าอาคารส านักบริหารงานกลาง 
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖3  

โครงการธุ รกิ จการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุ มชน หลักสู ตรนักขายชุมชน 
(Community Seller) ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖3 

ลงพ้ืนที่จัดโครงการเลี้ยงชันโรง  ณ  ฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง (ศูนย์ดิน)บ้านบูเกะปาลัส. 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดย นายมูหัมมัดซัมซูดิน. เซ็นมาด เป็นวิทยากร  
วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. เข้าพบตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุต าบลโละจูด เพ่ือหารือก าหนดแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามของชุมชน ณ รีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลา ต.โละจูด  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

2. ลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงชันโรง เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โควิด
19 และประชาชนทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสความ
ต้องการของชุมชน 
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖3 

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปิด
โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตรนักขายชุมชน (Community Seller) พร้อม
ทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมลักสูตรนักขายชุมชน (Community Seller) จ านวน 25 คน       
ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร กิจกรรมการเพาะเห็ด ณ บ้านกรือซอ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพ่ืออบรมการเพาะเห็ดสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการด าเนิน
ชีวิตแบบ New normal หลังช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิท ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน 

2. ศึกษาข้อมูลการท าปูนปั้นนกเงือก ณ ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฮาบาลาเพ่ือเตรียมจัด
หลักสูตรฝึกอบรมให้ประชาชนในต าบลโละจูด อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 
วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

2. กิจกรรมการติดตาม การเจริญเติบโต วิเคราะห์ปริมาณอาหารและสภาพปัญหา ใน
การเลี้ยงปลาภายใต้โครงการศึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว ในสภาพพ้ืนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ.ยะลา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะการสอนเสริม MOU 
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  

2. รองผู้อ านวยการเข้าพบนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลกะลุวอเหนือ 
และฝ่ายกองการศึกษาเพ่ือประสานงานกิจกรรมโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา 

3. กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ บ้านกรือซอ ต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง  

4. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (การเพาะเห็ด)ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ บ้านกรือซอ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม บรรยายและฝึกปฏิบัติการเตรียมก้อน
เพาะเชื้อเห็ด 
วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

1. กิจกรรมวันส าคัญวันเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียนพรรษาในโครงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับเกียริตจากพระคุณเจ้าพระสมุห์นพเดช เจ้าอาวาสส านัก
สงฆ์ธรรมเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องกิจกรรมวันส าคัญวันเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียนพรรษา 
ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หน่วยจัดการศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในระดับพ้ืนที่ต าบลล าภู ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

3. กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัย ณ บ้านฮูแตมาแจ หมู่7 ต าบลกายูคละ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
พฤษภาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

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



 

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 7/๒๕63    ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕63   หนา้    7 

ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน 2563 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

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

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3         985,020.00 บาท
 (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                            

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4      1,200,920.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                        
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                          3,150.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5   36,782,605.00        บาท 
   ดึงงบประมาณคืน ครั้งที่ 6       981,740.00        บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          40,000.00        บาท  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10        924,150.00        บาท 

รวม                                               48,272,300.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    13,689,280.98 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,503,251.62 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            16,192,532.60 บาท 
   เงินคงเหลือ             32,079,767.40 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ค         2,078,341.57  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน มิ.ย             184,240.55  บาท 
รวมรายรับ เดือน มิ.ย                                  184,240.55   บาท 

รายจ่าย  
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ยอดรายจ่าย เดือน มิ.ย                       213,425.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน มิ.ย              213,425.00  บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 2,049,157.12  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการจัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์”โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ และสามารถพัฒนาสร้างสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  

 ข้อเท็จจริง 
ส านักวิชาการ จัดกิจกรรม“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์”ในวันที่ 17 – 19 มิถุนายน  

2563  จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย  
1.  ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสาธิยา   บือซา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  3. นายซ าซูเด็ง  มามุ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผลที่ได้รับคือ  1. ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning  
  2. ผู้สอนสามารถท าสื่อวีดีโอส าหรับการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Loom   
  3. ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google App 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563   
ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2563 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ 2563 ได้ก าหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่  
4 กรกฎาคม 2563 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนชุมชนนราธิวาสได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา                     

ภาคการศึกษาที่ 1/2563  ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ 2563 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563     
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ณ  ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือชี้แจงรายละเอี ยดการเปิด             
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
นักศึกษาปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.6 เรื่องแจ้งผลการประชุมวาระเวียน เสนอผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินการ เสนอชื่อเป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากร และผ่านการ
เห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน และให้จัดส่งเอกสารไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน วันที่ 15 
กรกฎาคม นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดประชุมสภาวิทยาลัย

ชุมชน โดยได้มีการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนวาระเวียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเสนอ นายน าชัย กฤษณาสกุล เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.7 เรื่องการสัมมนา “ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่องก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในยุค New Normal ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ         
ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอเชิญ สภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ 

ผู้สอน และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563 วันอังคาร ที่          

16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการ
ประชุมครั้งนี ้
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
6/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 
สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 
2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 1.2.7 เรื่องรายงานงบลงทุน ค่า
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 

1.1 รั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวงเงินตามสัญญาจ้าง 3,899 ,๐๐๐ บาท (สามล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 180 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่สัญญา 
001/2563   ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ผู้รับจ้าง หจก.ว.ก่อสร้างนราธิวาส โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้
ด า เนินงานอยู่ ในระหว่าง งวดที่  2  และงวดที่  3 มีการเทคานเ พ่ือเป็นฐานในการสร้างรั้ ว 
   1.2 ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงินตามสัญญา 4,000,000 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีระยะเวลา 120 วัน จ านวนงวด 3 งวด เลขที่สัญญา 002/2563 ลงวันที่ 
22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา  23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่  20 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก
แอล.วาย.เคร์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานไปแล้ว
จ านวน 2 งวด  

 1.3 โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน
ตามสัญญา 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 360 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่
สัญญา 003/2563 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 25 เม.ย.2563 สิ้นสุดวันที่ 20 
เมษายน 2564 ผู้รับจ้าง หจก.ยะกังวิศวกรรม โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ จะมีการตอก
เสาเข็ม ในเดือนกรกฎาคม 2563  

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. ผู้รับจ้างได้ท างานถมดินแนวรั้วทั้งหมด ได้ตามรูปแบบรายการที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

งานงวดที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานในงวดแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
คิดเป็นเงิน 15 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 584,850 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
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2. ผู้รับจ้างก าลังท างานงวดงานที่ 2 งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ของ
งานรั้ว ช่วงที่ ๒ และงวดที่ ๓ งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ซึ่งคาดว่าจะสามรถท างานแล้ว
เสร็จพร้อมส่งมอบงาน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ในปลายเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นเงิน 30 % เป็น
จ านวนเงิน 1,169,700บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
    ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   ผู้รับจ้างได้ท างานงานถมดินปรับระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนดแล้วเสร็จ งานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ส่งมอบงานในงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น
เงิน 100 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนัดคณะกรรมการได้ในเดือนกรกฎาคม 
   โรงอาหาร หอประชุมแบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) 
   ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการ งานตอกเสาเข็ม และเสาตอม่อ ภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 และจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็น
จ า น ว น เ งิ น  2 ,2 4 2 ,500บ า ท  ( ส อ ง ล้ า น ส อ ง แ ส น สี่ ห มื่ น ส อ ง พั น ห้ า ร้ อ ย บ า ท ถ้ ว น ) 
    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการสรรหาสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน จ านวน 7 ต าแหน่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการ
ให ้บ ุคลกรร ่วมเสนอรายชื ่อผู ้สมควรด ารงต าแหน ่งกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน นั้น 
  ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้  จากการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ครั้ งที่  6 /2563 เมื่อวันที่             
2 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วมเสนอรายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน มติที่ประชุม เสนอ
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

1. ดร.ถนอม       อินทรก าเนิด 
2. นายเอกศักดิ์    คงตระกูล 
3. นายศิริชัย          สาครรัตนกุล  
4. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ 
5. รศ. ดร.นินนาท   โอฬารวรวุฒิ 
6. รศ.ฐาปนีย์         ธรรมเมธา 
7. นายพงษ์เดช      ศรีวชิรประดิษฐ์ 
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กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2563 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน 
มติที่ประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ควรมีบุคคลจากส่วนภูมิภาคด้วย เพ่ือจะได้น าเสนอ
ปัญหาของวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ จึงได้เสนอ ศาสตราจารย์ ครองชัย  
หัตถา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

1. นายเอกศักดิ์      คงตระกูล 
2. นายศิริชัย         สาครรัตนกุล  
3. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ 
4. รศ. ดร.นินนาท   โอฬารวรวุฒิ 
5. รศ.ฐาปนีย์         ธรรมเมธา 
6. นายพงษ์เดช      ศรีวชิรประดิษฐ์ 
7. ศาสตราจารย์ ครองชัย  หัตถา 

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 8 
หลักสูตร  

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตร

อนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ โดย
กระบวนการ DACUM รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 จ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่  

(1) หลักสูตรนักขายชุมชน 4.0 (Community Seller 4.0)  
(2) หลักสู ตรการขนส่ งสินค้ าออนไลน์  (E-commerce logistic)
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2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 จ านวน 6 หลักสูตร 
ได้แก่ 

(1) หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุย่านตอไฮ  
(2)   หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุหนามเตย 
(3)   หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุกาบหลาวโอน  
(4) หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชุมผู้ประกอบการออนไลน์ 4.0  
(5) หลักสูตรการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile payment)  
(6) หลักสูตรการผลิตน้ าบูดูเพื่อธุรกิจ  

และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 8 หลักสูตร จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9  
มิถุนายน 2563   

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติและการเปิดสอนหลักสูตร

ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 8 หลักสูตร  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 8 หลักสูตร 

และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุกาบหลาวโอน ควรส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลค่า เพ่ิม story จะท าให้
ผลิตภัณฑ์มรีาคาที่สูงขึ้น  เช่น ท าเป็นของที่ระลึก สินค้างานโชว์ต่างๆ และนอกจากหลักสูตรที่น าเสนอ
ดังกล่าวแล้ว ควรเพิ่มเติมหลักสูตรอาชีพอ่ืนๆที่น าวัสดุในท้องถิ่นมาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
อาชีพ มีงานท า และมีรายได้ เช่น การท าน้ าส้มสายชู จากต้นจาก ต้นมะพร้าว หรือต้นตาล สามารถต่อ
ยอดเพ่ิมมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และอีกหลายๆหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

8/2563 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 8/2563 ตรงกับวัน
อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 6.2 เรื่องธุรกิจส่งออกผลไม้แช่แข็งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้พื้นถิ่นภาคใต้ 
มูลค่า (บริษัท ซันโฟรเซ่นฟรุ้ต จ ากัด) 

สรุปเรื่อง 
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 ณ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด และเข้าเยี่ยมชมศึกษา
กระบวนการผลิตและการจัดการของบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด 

โดยการก่อตั้งของบริษัท คนในท้องถิ่นที่มองเห็นความส าคัญของเกษตรกร และเห็น 
ความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวสวน ปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น แต่มักประสบปัญหาด้านราคา 
เนื่องจากความต้องการของตลาดในพ้ืนที่มีจ ากัด โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่นับแต่ปี 
พ.ศ.2547 เป็นต้นมา พ่อค้าจากภายนอกพ้ืนที่เกรงอันตราย ไม่กล้าเข้าไปรับซื้อผลไม้ ท าให้ตลาด
ท้องถิ่นขาดการแข่งขัน ผลผลิตส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยตลาดภายนอกซึ่งต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง 
ส่งผลให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีทางเลือกไม่มากนักในการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้  การก่อตั้ง
โรงงานแปรรูปผลไม้ เป็นทางเลือกใหม่ที่ SFF ได้น ามาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ เกษตรกร
แก้ปัญหาราคาผลไม้โดยการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาดและ  
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร  

กระบวนการผลิตและการจัดการของบริษัท รับซื้อทุเรียนผลสดทั้งจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ พ่อค้าย่อยที่รวบรวมทุเรียนจากเกษตรกร และจากชาวสวนที่น ามาขายที่โรงงาน ณ ตลาดกลาง
การเกษตรเพ่ือการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัทรับซื้อเฉพาะทุเรียนพันธุ์ดีเกือบทั้งหมดเป็นพันธุ์
หมอนทอง ทุเรียนที่รับซื้อจะถูกน าามาบ่ม เมื่อสุกตามที่ต้องการก็จะเข้าสู่ระบบการผลิต ซึ่งพอจะแยก
ขั้นตอนได้ดังนี้ บ่มทุเรียนให้สุกตามมาตรฐานของบริษัท ,คัดเลือกทุเรียนที่สุกตามมาตรฐาน ,ปอก
ทุเรียน,แกะเนื้อทุเรียน,น าทุเรียนเข้าสู่ห้องพักเพ่ือปรับอุณหภูมิ,น าทุเรียนเข้าตู้แช่แข็ง,บรรจุถุงและ
กล่อง,เก็บกล่องเข้าคลังสินค้า,ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 2) เทคโนโลยีบริษัท ผลิตทุเรียนแช่แข็งเป็น
สินค้าหลัก เทคโนโลยี ส าคัญคือ ตู้แช่แข็งหรือแช่เยือกแข็งส่วนบุคคลหรือที่เรียกย่อว่า IQF เป็นการท า
ให้อาหารแข็งตัวอย่างรวดเร็วหรือ Shock Freeze ในอุณหภูมิ-40ºC ภายในเวลา 3 ชั่วโมง แช่แข็ง
ผลไม ้ได้ครั้งละ 600 กิโลกรัม ท าให้ทุเรียนสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ 

ปัจจุบัน บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด ผลิตสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง 
มังคุดแช่แข็งและ เงาะแช่แข็ง สินค้าท้ังหมดส่งไปจ าาหน่ายในประเทศมาเลเซีย 

แนวทางการพัฒนาของบริษัท 1.แนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวคิดที่จะน าผลไม้
ในท้องถิ่นมาแปร รูปเป็นผลไม้แช่แข็ง เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น และได้เริ่มด า เนินการแล้ว
ระดับหนึ่งในปัจจุบัน แนวทาง พัฒนานี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทเท่านั้น แต่จะช่วยให้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลดังกล่าวมีตลาดในท้องถิ่นและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม  นอกจากการเพ่ิม
ผลผลิตผลไม้แช่แข็งแล้วยังแผนที่จะศึกษาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่สามารถยืด อายุทุเรียนได้นานขึ้นโดยไม่
ต้องแช่แข็ง และมีแผนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเปลือกทุเรียนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่
บริษัท 2.แนวทางพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมมีแผนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง ผลิต
ผลไม้คุณภาพสูงและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และ 3.แนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเปลือกผลไม้ที่น ามาแปรรูป เป็นประเด็นทีใ่ห้ความส าคัญ แม้ว่าปัญหานี้ยังไม่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แต่บริษัทได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีแผนที่จะน าสิ่งเหล่านี้มาแปรรูปเพ่ือ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ก าจัดขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต และป้องกัน
ผลกระทบต่อชุมชน 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า จากการเยี่ยมชมการด าเนินการและแนวทางการพัฒนาของบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต 
จ ากัด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรมีการเชื่อมโยง ท าความร่วมมือ เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้มากยิ่งข้ึน สามารถต่อยอดหลักสูตรต่างๆในการพัฒนา คน พัฒนางาน พัฒนา
อาชีพ สร้างความม่ันคง ยั่งยืนของคนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต  
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องการศึกษาดูงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยาลัยชุมชนน่าน 
สรุปเรื่อง 
  การศึกษาดูงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยาลัยชุมชน น่าน          
ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.4 เรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
สรุปเรื่อง 

 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล (งบสี่แสนล้าน) โดยศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.)เชื่อมโยงให้วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะ
เสนอจัดท าโปเจค เพ่ือขอสนับสนุนเงินงบประมาณ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการในกรอบ
เชิงพ้ืนที่ในชุมชนท่องงเที่ยวแว้ง รายละเอียดอยู่ในระหว่างด าเนินงาน 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.5 เรื่อง Supply chain 
สรุปเรื่อง 
  การจัดการในเรื่อง Supply chain มีความส าคัญต่อการด าเนินงานอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท างานร่วมกัน ท าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใ นการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ความส าร็จ ดังเช่นตัวอย่างความส าเร็จของบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรสร้าง Supply chain มาปรับใช้ในการท างาน เน้นการบูรณาการ การ
ประสานความสัมพันธ์เชื่อมโยงของในองค์กร และระหว่างองค์กร  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


