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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 2 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

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

1. นายธีระ       อัครมาส           ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์          รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

2. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา    บือซา            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

                                              นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี          เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
3. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา                      เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นายอิบรอเฮม      แวหามะ  นักวิชาการศึกษา 
5. นายซุกรัน          มาหามะ  งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิค 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดี ถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกัน และต้องพยายามที่จะ

ปฏิบัติงานของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดี ด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตน เชื่อได้
ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่...” 

                    พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
              มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 6 มกราคม 2565 
  ลงพ้ืนที่โครงการวิจัยพืชบุกเพ่ือส่งเสริมการปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
หัวบุก เพ่ือศึกษาชนิดของบุกที่มีในสวนป่าธรรมชาติบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 8 มกราคม 2565 
  มอบความสุขรูปแบบออนไลน์เป็นของขวัญให้น้องๆหนูๆในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2565ด้วยกิจกรรม“ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565”เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในงานได้จัดกิจกรรมการเล่นเกมและกิจกรรมการ
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนและเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน 
300 คน 
วันที่ 15 มกราคม 2565 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ประจ าปี 2564 โดยมี ผู้อ านวยการฯเป็น
ประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติ
บรรยายพิเศษจาก นายสิทธิเทพ นราทอง ในหัวข้อ"การสร้างอาชีพด้วยตนเอง" บรรยายพิเศษแนะแนว
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช บรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน
โดย ตัวแทนศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมกระจูดนรา อาคารโรงอาหาร
หอประชุม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 16 มกราคม 2565  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ส ารวจ รวบรวมข้อมูลภายใต้
โครงการการส ารวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2565 ได้ศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่แหล่งต้นกระจูดของจังหวัด
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นราธิวาส ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนากรมทหารราบที่ 151 และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เรื่อง งานหัตกรรมจัก
สานกระจูดท้องถิ่น ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย กลุ่มกระจูดรายาอ าเภอตากใบ กลุ่มสตรีสานเสื่อ
กระจูดบ้านโคกพะยอม กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน 
วันที ่ 17 มกราคม 2565 

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวัสดุจักสานสืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัต
ลักษณ์เพ่ือการพาณิชย์ โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ใน
การน าเสนอแนวทางการออกแบบ ค้นหาแรงบันดาลใจ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และก าหนดทิศทางผลลัพธ์
ผลิตภัณฑ์กระจูด 
ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2565 

กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชพ้ืนถิ่นเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 20-21  มกราคม 2565 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าเบเกอรี่จากวัตถุดิบพ้ืนถิ่น ภายใต้โครงการการพัฒนา
ทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารพ้ืนถิ่น โดยนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)   
ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 19-21 , 24-28 มกราคม และ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565   

กิจกรรมผึกอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดขึ้น ณ ศูนย์
เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
วันที่ 22 มกราคม 2565 

อาจารย์สาขาวิชาเกษตร ได้น านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจลงพ้ืนที่สถานประกอบการผู้ผลิตโคขุน กระบือขุน ส่งออกไทย -มาเลเซีย ณ ด ารงฟาร์ม บ้าน
โคกมะม่วง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24-27 มกราคม 2565 

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษ ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีกิจกรรม CMR-2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิจัยนิสิต/
นักศึกษาและชุมชน หลักสูตรสูตรบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 27 มกราคม 2565 

โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบทวิภาษา
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ภาษาของเด็กที่ใช้ภาษา
ท้องถิ่นเป็นหลักและเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบทวิภาษาให้เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากร 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ภายใต้โครงการก าลังใจในพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา ณ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป 
ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 28 มกราคม 2565 
กิจกรรมประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันท าบุญประจ าปี 2565 ซึ่งได้จัดกิจกรรมพิธีทาง

ศาสนาทั้งหมด 3 พิธี 
1.1 ในเวลา 09.00 น. ได้จัดพิธีพราหมณ์ ณ ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
1.2 ในเวลา 10.30 น. ได้จัดพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1.3 ในเวลา 13.30 น. ได้จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องละหมาด อาคารวิทย

บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. กิจกรรมส่งมอบพันธุ์เป็ดไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อเป็นแหล่งรู้

และเสริมทักษะการเลี้ยงเป็ดไข่แก่เกษตรกรและเยาวชนบ้านสุไหงบาลา ณ บ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนัง
ตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 30 มกราคม 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา รุ่น 2564 หลังจากได้ปฐมนิเทศ
และให้นักศึกษาเรียนในระบบ Online เต็มรูปแบบมาแล้วหนึ่งภาคเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวของการเรียนในยุค NEW NORMOL กับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Online - 
Onsite สร้างความเข้าในรูปแบบการเรียนและแนวปฏิบัติที่จ าเป็นของการเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา 
ณ หอประชุมกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส าหรับนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง และผ่าน
ระบบ ZOOM ส าหรับนักศึกษาหน่วยจัดอ าเภอรือเสาะ และอ าเภอสุไหงโก-ลก 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวชื่นชมการ
ท างานของงานประชาสัมพันธ์ ที่มีความทันสมัยของงานในรูปแบบใหม่ๆและมีความน่าสนใจ 

 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มกราคม  
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2565 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                 9,152,240.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 

   รวม                                          13,896,140.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                   3,440,692.78  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            1,541,843.06  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                   4,982,535.84  บาท 



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส ครั้งที่  2/๒๕65  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕65         หน้า   5   
 

 

 PO                                                   469,350.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                    8,444,254.16 บาท 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ธ.ค             4,714,549.93    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ม.ค                                 1,600     บาท 
รวมรายรับ เดือน ม.ค                                                         1,600    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ม.ค                                  305,252.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ม.ค                                               15,420.00     บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ม.ค                                             320,672.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  4,395,477.93    บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
2565   

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา   
ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2565   

ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ สาขาเกษตรและการแปรรูป เป็นสาขาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายาชีพชั้นสูง ของ กสศ.   
ตามคุณสมบัติ จ านวน 30 ทุน และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แนะแนวประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล
มีเดียทุกช่องทาง  

และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร ควรสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร เช่น การไปแนะแนวในโรงเรียนควรน าสื่อไปน าเสนอ หรือ
ตัวแทนศิษย์เก่าทีป่ระสบความส าเร็จไปพูดคุยเชิญชวน เพ่ือเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมาก
ยิ่งขึ้น และควรมีรูแปบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย รวมถึงสาขาที่เปิดควรตอบโจทย์รองรับในเรื่อง
ของการตลาดด้วย การใช้เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการประชาสัมพันธ์มากในปัจจุบัน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนควรท าข้อตกลงในการ Link ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆท าให้
สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในเวที
ต่างๆ เช่น การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือสื่อสารแจ้งข้อมูลต่างๆสร้างความเข้าใจในรายละเอียด
การศึกษาในสาขาต่างๆของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ด าเนินกิจกรรมตามมาตราความใน มาตรา 126 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญรับฟัง ความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่
ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจกรรมตามมาตราความใน มาตรา 126 เพ่ิมเติมผ่านทาง QR CODE ภายในวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัย ร่ วมแสดงความเห็นประกอบการจัดท า
ประกาศดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 วันพุธ ที่ 26 

มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานการปฏิบัติการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน”โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานพื้นฐาน  
3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
4. แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง  
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือน มกราคม 2565  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า การเลือกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ควร
มองกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นหลัก และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมองใน
ประเด็นเรื่องของภาษา โดยให้ความส าคัญกับภาษาที่นักศึกษาถนัด ให้ใช้ให้ถูกต้อง และอาจเสริมด้วย
ภาษาอ่ืนๆเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวเพ่ิมเติมในแผนงานบูรณาการ ประเด็นการลง
พ้ืนที่ค่อนข้างมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่ของชุมชน ท าให้การท างานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ค่อนข้างล าบาก ซึ่งการลงพ้ืนชุมชนในปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อาศัยเครื่อข่ายผู้น า ศิษย์เก่า
เพ่ือลงไปท างาน และคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนกล่าวเพ่ิมว่า การลงพ้ืนที่ชุมชนควรเข้าหากลุ่มผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่โดย เพ่ือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาการท างาน เพ่ือประโยชน์ในพ้ืนทีชุ่มชนนั้นๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
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งบประมาณ 2565 โดยมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 10 
หลักสูตร 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าและพัฒนาทักษะอาชีพ 
เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรด้านพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ 
(2) หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo) 
(3) หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
(4) หลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)  
และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

ประเภทหลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ ประเภท
หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ 
(2) หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo) 
(3) หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
(4) หลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้าน

พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ 
(2) หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo) 
(3) หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
(4) หลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)  
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวชื่นชมในการจัดท าหลักสูตรที่

ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า การเขียนหลักสูตรให้มีความ
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพิมพ์  ภาษา ความสอดคล้องของเนื้อหา เช่น ภาษาที่ใช้ควรเป็น
ทางการไม่ใช่ภาษาพูด เป็นต้น ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน รอบคอบ  
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วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

ประเภทหลักสูตรด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 4 หลักสูตร  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ (1) หลักสูตร Bakery in trend (2) หลักสูตรธุรกิจกาแฟแบบ 
Slow Bar Moka Pot (3) หลักสูตรการท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และ (4) หลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)   

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ มีความประสงค์ขอเสนอบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

วิทยากร หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
จ านวน 9 คน  

และได้ผ่านการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 9 คน จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง  
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 
9 คน  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 9 คน  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องการด ารงต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

ตาม ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18(3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และ ข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 นั้น 
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ในการนี้ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 และจะมีการด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสต่อไป ตามกระบวนการข้อบังคับต่อไป 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และได้เสนอ นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่ องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนนราธิ วาส              
ครั้งที่ 3/2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 ตรงกับวัน
อังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรองอาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


