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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 9 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. 

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

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. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น   ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นางซูไฮลา    ลือธีรลักษณ์   ครู ค.ศ.2 
7. นายบูรฮัน    หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
8. นางฟาทูณี    มะมีเยาะ   นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ความสามัคคี หมายถึงว่า มีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกัน

เสียและหาทางออก โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะความสามัคคี เป็นก าลังอย่างสูงที่ สุดของหมู่
ชน ...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New 

Normal 
สรุปเรื่อง 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ 
โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ 
สภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน  

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย      
1. นายธีระ  อัครมาส    ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง        คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. อาจารย์สายทอง แก้วฉาย    คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
5. นายสมโชติ เสาร์ศรีอ่อน     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
6. นายยุทธนา พรหมณี         ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
7. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
8. นางสาธิยา บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
9. นางมารีนี กอรา               ครูผู้ช่วย  
10. นายอิบรอเฮม แวหะมะ    นักวิชาการศึกษา  
สรุปเนื้อหาใจความส าคัญ ดังนี้  
1. เรื่องนโยบายการขับเคลื่อนของวิทยาลัยชุมชนในการด าเนินการ ควรตอบโจทย์ของการพัฒนาของ

คนที่พลาดโอกาสหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีแบ่งกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้พลาด
โอกาสทางการศึกษาที่จบ ม.3 กลุ่มท่ี 2 พลาดโอกาสทางการศึกษาที่จบ ม.6 และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ขาด
โอกาส (คนจนตามข้อมูลของรัฐ,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ)  
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2. เรื่องเทคโนโลยีพ้ืนฐานการเข้าถึงข้อมูล เช่น การใช้สมาร์ทโฟนในวิถีชีวิตประจ าวัน มาใช้ประโยชน์
ในการจัดการศึกษา  

3. เรื่องน านโยบายของประเทศมาเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนเพ่ือท าให้ภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนมีความโดดเด่นขึ้น  

การน าเสนอปัญหาของวิทยาลัยชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 
ได้น าเสนอ เรื่องกฎระเบียบที่ไม่เอ้ืออ านวยในการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน ด้านการจัดการเงิน 
และด้านบุคลากร   

 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่องการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค าสั่งที่ 33/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา  ประธานกรรมการ  
2. นายธีระ    อัครมาส    กรรมการ  
3. นายยูโซะ   ตาเละ   กรรมการ 
4. นายถนอม  อินทรก าเนิด  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

และได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
   ผู้อ านวยการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกา
ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย" ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
  - ว่าที่ร้อยโท ศิริวัลลภ เป็นประธานในพิธีเปิโครงการอบรมเพ่ิมมมูลค่าผลิตภัณฑ์    
หัตกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติ ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมมูลค่าสานลิเภา ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
  - จัดอบรมหลักสูตรการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนระหว่างวันที่ 5-  15 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ 
  - อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอนหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ   
รือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   
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วันที่ 7  สิงหาคม 2563       
           ผู้อ านวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกัน 
คุณภาพสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ประยูร ด ารงรักษ์ อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็น
วิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน  
วันที่ 8 สิงหาคม 2563  

ผู้อ านวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563  
  น าคณะทีมสื่อจาก กองทุน กสศ. ลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนเพ่ือติดตามความส าเร็จ
โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสประจ าปี 2563 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563   
  - จัดเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาลูกากาปัส ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

- ติดตามการด าเนินงานโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3แห่งในเขต เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 
วันที่ 11  สิงหาคม 2563   
  - โครงการการท าน้ าบูดูสู่ชุมชนเพ่ือสร้างความยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์
บ้านบือราเปะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 12  สิงหาคม 2563 

- เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4   โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

- เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  
วันที่ 13  สิงหาคม 2563 

- โครงการการเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากย่านตอไฮ บ้านนากอ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัด 
นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13 –  14  สิงหาคม 2563 

- อบรมหลักสูตรฝึกทักษะเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษาอนุปริญญาสาขาการ
ท่องเที่ยวโดย ผศ.ดร.ปูองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ให้เกียรติเป็นวิทยากร                                          

- เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านบางเหรียง อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน  
อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
ระหว่างวันที่ 13 –28  สิงหาคม 2563  

- อบรมหลักสูตรขนมอบเพ่ือธุรกิจจ านวน 45 ชั่วโ มง ณ บ้านบูเกะตา ต าบลโละจูด
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อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่  14 สิงหาคม 2563 

- กิจกรรมลงนามข้อตกลงการใช้บริการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนราธิวาส กับ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตปัตตานี เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานของบริษัทกรุงไทยจ ากัดมหาชน 
วันที่ 15  สิงหาคม 2563 

จัดการอบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา  
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในศูนย์เด็ก
ปฐมวัยในชุมชนที่ผู้คนใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน 
วันที่ 18  สิงหาคม 2563 

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ในงานมีมีหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย   
ชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ  
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 - โครงการอบรมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นฯ    
ณ ห้องประชุมอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอแว้ง ในกิจกรรม
การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผู้สูงอายุ ณ หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาปุาพรุและปุาดิบ
ชื้นฮาลา-บาลา ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
  - จัดเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  - กิจกรรมประชุมเครือข่ายและถอดบทเรียน ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์     
รือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนจาก กสศ. เป็นวิทยากร 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอแว้ง กิจกรรม
การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผู้สูงอายุ (การท าชุดชากาแฟ จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น) ณ ศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติปุาพรุ ปุาดิบชื้นฮาลาบาลา ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

- โครงการอบรมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นฯ 
พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 
  - โครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิ
ภาษา กิจกรรมการผลิตสื่อการสอนแบบทวิภาษา โดย อาจารย์รุสดี มาซอ อาจารย์ประจ าสาขามาลายู 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  - ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าพบปะนักศึกษาอนุปริญญาสาขาท่องเที่ยว 
รุ่น 61-63 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวณ กรุงเทพฯ 

- กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การเป็นนักสื่อ
ความหมาย การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยว
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ชุมชน อ าเภอแว้ง โครงการส ารวจและรวบรวมพันธ์ไม้ประดับภาคใต้ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้าง
ความเข้มแข็งของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯบ้านไอร์บือแต ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ
บ้านไอร์บือแต อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
  - โครงการเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนาม ณ บ้านกรือซอ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  - ลงพ้ืนที่ติดตาม ประเมินผลการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ลิเภา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน    
คลอแระ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

- โครงการจิตอาสาให้ความรู้สู่เด็กและผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านแยะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพัฒนาหลักสูตรการขายออนไลน์ และหลักสูตรการเขียน
แผนธุรกิจยุคนิวส์นอมอล 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

- โครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านรูแตบาตู       
)รอตันบาตู (ณ ศูนย์ เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านรูแตบาตู ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

- อบรมการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้เป็นสื่อการค้นคว้า
ของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์  
วันที่ 27  สิงหาคม 2563 
  - นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ,นายยุทธนา 
พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  - โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างจิตส านึก ณ โรงเรียนบ้านบือราเปฺะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และกลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านคลอแระ ศึกษาดู
งาน ในหัวข้อการฝึกปฏิบัติการตกแต่งวิธีการบุผ้าและการจัดกลุ่ม ณ กลุ่มเกษตรจักสานย่านลิเภา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 28  สิงหาคม 2563 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอแว้ง 
กิจกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุในท้องถิ่น ณ รีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลา ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 29  สิงหาคม 2563 

กิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาเรียนรู้ชุมชนสันติสุข ภายใต้โครงการเสริมสร้างการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้  ณ ห้องประชุมอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
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วันที่ 31  สิงหาคม 2563 
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตส านึกต่อชุมชน  

ณ โรงเรียนสานียาติลอิสลามียะห์ บ้านท าเนียบ ต าล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารวิทยบริการของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรเผยแพร่สื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในการท างานของวิทยาลัย ให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ไม่ว่าหลักสูตร
อนุปริญญา หลักสูตรอาชีพ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้จ านวนมาก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ในรูปแบบสื่อ
โซเชียลต่างๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเพ่ิม
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมที่ท าอยู่ เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆทีว่ิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าไป
ส่งเสริมให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดนราธิวาส  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
สิงหาคม  2563 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน สิงหาคม  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     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                           985,020.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                       1,200,920.00 บาท 
   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 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12          16,000.00        บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 14     3,751,685.00        บาท
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   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                        1,3900.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  
   รวม                                     52,041,375.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    22,654,838.49 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              4,088,684.08 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             36,743,522.57 บาท 
   เงินคงเหลือ             25,293,813.43 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ค         2,438,377.12  บาท 
รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน ส.ค             216,185.00   บาท 
รวมรายรับ เดือน ส.ค                                  216,185.00   บาท 
รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ส.ค                       38,335.00    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม      84,500.00   บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ส.ค            122,835.00   บาท 
  
รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       2,531,727.12  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดี   

ที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

8/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
 

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

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 
2563  ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 
เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม) 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 (ด าเนินการ เดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563) ดังนี้ 
  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่  2 งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ของงานรั้ว 
ช่วงที่ ๒ และงวดที่ ๓ งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 2563 
คิดเป็นเงิน 30 % เป็นจ านวนเงิน 1,169,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถนดัคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2563  

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 (ด าเนินการ เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563) 
   ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 คิดเป็นเงิน 100 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 4,000,000บาท(สี่ล้านบาท
ถ้วน)และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งเบิกจ่ายแล้ว 100%  

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 (ด าเนินการ 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563) 
    ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการ งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และก าลังด าเนินการเสาตอม่อ 
คานคอดิน, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 1, เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1  และจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 
ได้ภายในเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสอง
แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
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ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 ดังนี้ 
งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ 2  งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ของงานรั้ว 

ช่วงที่ ๒ และงวดที่ ๓ งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 2563 
คิดเป็นเงิน 30 % เป็นจ านวนเงิน 1,169,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  พร้อมทั้งเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย 

ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  

พร้อมทั้งเบิกจ่ายไปแล้ว 100%  
 โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) 
 ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการ งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และก าลังด าเนินการเสาตอม่อ 

คานคอดิน, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 1, เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1 และจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 
ได้ภายในเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสอง
แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)และส่งมอบงานภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ 
(Fashion Design) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/
หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิ ชาการ  วิทยาลั ยชุมชนนราธิวาส  ได้ จั ดกิจกรรมวิพากษ์หลั กสู ตร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร/หลักสูตรพัฒนาทักษะและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3  
กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุม โรงงานแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
คณะกรรมการร่วมวิพากษ์ ดังนี้  

(1) ดร.ปรรณกร แก้วรากมุข  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

(2) ดร.ศุภชัย สร้อยจิต  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
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(3) ผศ.อัญชนา นังคลา ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

(4) นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลรือเสาะ/ผู้จัดการโครงการ
แฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ 

(5) นายสมมาศ ประทุมวัลย์  ต าแหน่ง อนุกรรมการวิชาการ  วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

และได้ผ่านการกลั ่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ 
(Fashion Design) จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11  
กันยายน 2563   

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ 

(Fashion Design) 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ 
(Fashion Design) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า ในการจัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design) ควรมุ่งไปสู่การตอบโจทย์ของ
การตลาด และสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ และควรมุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมในทุก
มิติ และในหลักสูตรนี้ผู้เรียนควรมีงานโชว์ผลงานของตนเองก่อนจะจบหลักสูตร และควรจะมี
ทุนการศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนควบคู่กันไประหว่างเรียน และควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนหลากหลายกลุ่มอายุในการเรียน อาจจะจัดเป็นกลุ่มตามความสนใจ เช่น ระดับประถม มัธยม 
เป็นต้น และนับว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอีกหลักสูตรหนึ่ง 
ซ่ึงในอนาคตหลักสูตรนี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและสามารถเชื่อมต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได ้

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร          
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรสู่การ

พัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัย
ชุมชนที่ตรงตามความต้องการของชุมชน และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนใน
ชุมชน  

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรสู่การพัฒนา

อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพในยุค New Normal (V.2020-1)  
2. หลักสูตรการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ (V.2020-1) 
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และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 2 หลักสูตร จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2563   

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 2 หลักสูตร  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน  2 หลักสูตร  
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 

วันที่ 11 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน ประกอบด้วย  

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    7 คน        
  2.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน    1 คน   
  3.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   2 คน 
  4.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    1 คน   
  5.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    8 คน 
และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป  

 
ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ  

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 19 คน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  

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

สถาบันมอบหมาย  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

วาระท่ี 6.1 เรื่องตลาดน้ ายะกังขนม 100 ปี 
สรุปเรื่อง 

  ชุมชนตลาดน้ าบ้านยะกัง เดิมเคยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ มีพ่อค้าแม่ค้าจากหลากหลาย
พ้ืนที่มาค้าขายที่ท่าเรือ ท าให้ชุมชนบ้านยะกังมีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
เรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ส าคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรมอาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีชื่อในเรื่องของขนมโบราณ อาทิเช่น ขนมอาเก๊าะ ขนม
เปียนา ขนมบาตาบูโระ ขนมปูตูฮัลลือบอ เป็นต้น โดยเปิดทุกวันศุกร์-เสาร์ และปัจจุบันนี้ทางตลาดน้ า
ยะกังได้มีการล่องเรือในแม่น้ ายะกัง ชมทัศนียภาพสวยงามของชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง ทางชุมชนตลาดน้ า
จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส เยี่ยมชมกิจกรรมของตลาดน้ ายะกัง เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับนักเที่ยวต่อไป 
มติที่ประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

10/2563 ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 10/2563 ตรงกับ    
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


