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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 4 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

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

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

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิน่ 

2. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล    ตอยิบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

    นราธิวาส 
2. นายสาคร    ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

    นราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี           เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา                       เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายซุกรัน     มาหามะ   งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่9 

สรุปเรื่อง 
 “…สิ่งที่เราจะต้องท า คือ พิจารณาตัวเองว่าตัวเองท าดีหรือเปล่า ที่เราพัฒนาได้ก็มี

อย่างเดียวที่จะยั่งยืน คือ ความดี ถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ ารวย มันก็ยากจนลงไปได้ แต่ว่าถ้าดีแล้ว ดีจริง 
ความดีนั้นไม่เสียไป...” 

            พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
             มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” 
สรุปเรื่อง  
   ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต”ในระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และหน่วยจัดอ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต รวมทั้งศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองโอกาสและความต้องการของคนนอกวัย
เรียน เพื่อน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
  โดยนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายยุทธนา พรหมณี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว  
  จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตในเรื่องของการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่ายของการจัดการศึกษา
ให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เรื่องบุคลากร อย่างเข้มแข็ง 

 มีศูนย์ไอทีชุมชน จ านวนหลายๆแห่งในชุมชน รวมถึงหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน เป็นการเข้าถึงการศึกษาของคนในชุมชน 

 การขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสร้างการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ 

 การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ือการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 มีรปูแบบการบริหารจัดการ ที่มีความโดดเด่น คล่องตัว เชื่อมโยง และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในประเดน็ดังกล่าว ดังนี้  

 การไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
การศึกษาในมุมมองที่หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการน ามาปรับปรุง เพ่ิมเติม ต่อยอด ในการจัด
กระบวนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส เป็นประเด็นที่ชวนคิดชวนมอง เพ่ือ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปสู่แนวหน้าของการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต    
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 รูปแบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
อาจจะเป็นในรูปแบบของมูลนิธิ  

 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่สามารถน ามาปรับใช้ต่อไปในอนาคต  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มีนาคม 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 1 มีนาคม 2565  
- กิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้กิจกรรมอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์

นราธิวาส ตามกรอบกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง marubo tok model 
โดยน าแกนน าเยาวชนกลุ่มเปราะบางและผู้ปกครอง จ านวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานตาม
โครงการ Green market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

วันที่ 8 มีนาคม 2565 
ประกอบด้วย 
- กิจกรรมที่1 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง marubo tok model ภายใต้

โครงการ Green market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ต าบล
มะรือโบตก โดยมีวิทยากร นายสมาน ผ่านพรม ณ ศาลาชุมชนบ้านมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

- กิจกรรมที่2 จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 
ประกอบด้วย 
- กิจกรรมที่1 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพร ในชุมชนควนกาแม อ าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือ
ธุรกิจ 

- กิจกรรมที่2 จัดอบรมหลักสูตรลีลาศเพ่ือสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมผกากรอง 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 
- การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ รูปแบบ Slow bar 

moka pot ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 
วันที่ 16 มีนาคม 2565 
- กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้ สบู่ข่า ในชุมชนแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัด

นราธิวาสภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือธุรกิจ 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 
- กิจกรรมอบรมแกนน าในการศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชนเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วย ชุมชนทุ่งขมิ้น อ าเภอระแงะ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ และ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
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วันที่  22 มีนาคม 2565 
- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมกิจกรรมการ

ตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุกระจูด ภายใต้โครงการออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวัสดุจักสาน-สืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอดีต
ลักษณ์เพ่ือการพาณิชย์ ณ ห้องประชุมผกากรอง 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 
- กิจกรรมฝึกอบรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ภายใต้โครงการสืบสานรักษา

ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
1. การสืบสานการละเล่นพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู 
2. การสืบสานศิลปะพ้ืนบ้านสิละ 
3. การสืบสานการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง 
ณ อาคารอนุปริญญา และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 
- งานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ จัดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และให้มีการอนุรักษ์และการสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านการแข่งขัน ประกอบด้วย 1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาแต่ละสาขา 2.การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ 3.การจัด
นิทรรศการชุมชนสร้างสรรค์วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 4.การจัดนิทรรศการศิลปกรรมสัมพันธรัก
ชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพและวิทยาลัยชุมชน5จังหวัดภาคใต้เข้า
ร่วมมหกรรมวิชาการ ในครั้งนี้ 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 
- กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม ภายใต้โครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 
- กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมการค้นหาแนว

ทางการสร้างความร่วมมือเพ่ือจัดการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาพ ภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานราก ณ รีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลา ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

นอกจากกิจกรรมตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้วยังมีกิจกรรมการลงพ้ืนที่จัดท า 
Family Profile โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 สาขาเกษตรและการแปรรูป 
เพ่ือคัดกรองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 สาขาเกษตรและการแปรรูป ใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และบางพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา จ านวน 47 ราย 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม  
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าเดือน มีนาคม 2565 สรุปดังนี้ 
 ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                             9,152,240.00   บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                               4,743,900.00   บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (มี.ค.)                               4,969,720.00   บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                               2,958,380.00   บาท 

  รวม                                             21,824,240.00     บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                              7,826,726.35   บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                       2,691,414.83   บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                10,518,141.18   บาท 
 PO                                                            413,350.00         บาท 
 เงินคงเหลือ                                            10,892,748.82   บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ก.พ              4,377,457.93    บาท 
รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน มี.ค                               34,890     บาท 
รวมรายรับ เดือน มี.ค                                                      34,890     บาท 
รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน มี.ค                                  110,800.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน มี.ค                                                        -           บาท 
รวมรายจ่าย เดือน มี.ค                                             110,800.00     บาท
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รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       4,301,547.93     บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.4 เรื่องผลการด าเนินงานเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 กลุ่มจัดการศึกษาหลักสูตรงานอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้
จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

 กลุ่มจัดการศึกษาหลักสูตรงานอนุปริญญา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ขอสรุปผลการด าเนินการเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2565 ดังนี้ 

1. รับสมัครครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม  2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 
2. รับสมัครครั้งที่ 2 (อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

น้ าท่วมและโควิด-19) ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 28 มีนาคม 2565  
3. สอบวัดความรู้ 5 รายวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์) ในวันที่ 10 เมษายน 2565 
 โดยมีผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

ยอดผู้สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน 
รวม ขาดสอบ

(คน) 
เข้าสอบ
(คน) (คน) 

รวมทั้งหมด 813 167 646 

ห้องเรียน  อ.เมือง เป้าการรับ 420 คน 571 127 444 
ห้องเรียน อ.รือเสาะ เป้าการรับ  90 คน 142 25 117 
ห้องเรียน อ.สุไหงโก-ลก  เป้าการรับ 120 คน 100 15 85 
1. การพัฒนาชุมชน รวม 61 12 49 
  ห้องเรียน  อ.เมือง 23 6 17 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 38 6 32 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน 
รวม 
(คน) 

ขาดสอบ
(คน) 

เข้าสอบ
(คน) 

รวมทั้งหมด 813 167 
646 
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2. การปกครองท้องถิ่น รวม 115 30 85 
  ห้องเรียน อ.เมือง 92 26 66 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  23 4 19 
3. การศึกษาปฐมวัย รวม 327 63 264 
  ห้องเรียน อ.เมือง 201 44 157 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  49 7 42 

  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 78 12 
66 

 
4. การจัดการ รวม 87 24 63 
  ห้องเรียน อ.เมือง 49 3 46 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 118 25 93 
  ห้องเรียน อ.เมือง 64 14 50 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  28 4 24 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 26 7 19 
7. การบัญชี รวม 55 10 45 
  ห้องเรียน อ.เมือง 55 10 45 

 

แผนการด าเนินการต่อจากนี้ 
1. กิจกรรมรายงานตัวรับทราบการสอบวัดความรู้ และปฐมนิเทศกิจกรรมปรับพื้นฐาน 

 หน่วยจัดอ าเภอเมือง ณ หอประชุมกระจูดนรา  
 ในวันที่  20 เมษายน  2565  เวลา 08.30 น. 

 หน่วยจัดอ าเภอสุไหงโก-ลก ณ  หน่วยจัดอ าเภอสุไหงโก-ลก   
ในวันที่  21 เมษายน  2565  เวลา 08.30 น. 

 หน่วยจัดอ าเภอรือเสาะ ณ หน่วยจัดอ าเภอรือเสาะ   
ในวันที่  21 เมษายน  2565  เวลา 08.30 น. 

2. กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ด้านการใช้สื่อดิจิทัล (Google Classroom) เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน  2565 

3. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบน้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อรายวิชา 
 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม  2565 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 5  มิถุนายน 2565 
5. เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11  มิถุนายน 2565  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2.5 เรื่องรายงานผลการจัดงาน “มหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ 
วิทยาลัย ชุมชนภาคใต้ (The 2nd Decade of Southern Community 
Colleges Art and Culture Festival) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สอง
ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ (The 2nd Decade of Southern Community Colleges Art and 
Culture Festival) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
ภาคใต้ สร้างพ้ืนที่กลางเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และให้มีการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการแสดง การ
แข่งขันและน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 
2565 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง   

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม  
“มหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงาน
ผลการด าเนินงานฯ  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอชื่นชมบุคลากร
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่าน ที่มีความตั้งใจในการด าเนินงานครั้งนี้ จนประสบความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าว ว่า ในส่วนเรื่องงานศิลปะ 
ควรมาต่อยอดเพ่ิม เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และควรต่อยอดเป็นหอศิลป์ เป็นแกลอรี่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่
แสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์ต่อไป รวมถึงการสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมในแขนงอ่ืนๆ และควรจัด
ต่อเนื่องเป็นประจ าในทุกๆปีเพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 วันอังคาร ที่ 

22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 14 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้   
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน” โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน  
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามกรอบงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565  

  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในหลายๆโครงการ เบิกจ่ายได้น้อย อาจจะ
เนื่องด้วยปัญหาของจ านวนบุคลากร และปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้น เพ่ือให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรด าเนินการ ดังนี้ 

 ควรปรับแผนการท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น อาจจะปรับกระบวนการท างาน โดยต้อง
กระจายแผนงานจากระบบปกติจากที่บุคลากรต้องท าเองทุกงาน อาจจะมี Outsource มารองรับการ
ท าโครงการในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ หรือการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ โดยมีสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้ก ากับ
ติดตามงาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ตรงตามเป้าหมายและงบประมาณ  

 เรื่องปัญหาจ านวนของบุคลากรไม่เพียงพอต่องาน อาจจะมองภาพรวมในวิทยาลัย 
เช่น การแลกเปลี่ยนของบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนใกล้เคียงมาเป็นผู้ให้องค์ความรู้ในงานโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นๆ 
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 โครงการ/กิจกรรมต่างๆควรมองไปถึงเรื่องของความยั่งยืนจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้เกิดศักยภาพ ความมั่นคงของชุมชนเอง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ตามที่ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุนชน ที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 บัดนี้อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  12 มีนาคม 2565 ซึ่งจะต้องด าเนินการสรรหา
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้แล้วเสร็จ และตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม   
พ.ศ.2564 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน ตามกระบวนการในข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอชื่อเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
เพ่ือเสนอสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  ประกอบด้วย 
1. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธนา  พรหมณ ี กรรมการ 
3. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

ตามกระบวนการในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยมีผู้เข้าเสนอรายชื่อตามต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน 
2. ต าแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย จ านวน 1 คน มีผู้เสนอรายชื่อ 

คือ นายบดินทร์  แวลาเต๊ะ 
3. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ด้านหลักสูตร ด้าน

มาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้าน
การวัดประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 คน มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  

 3.1 นายสมมาศ    ประทุมวัลย์ 
3.2 ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย 
3.3 นายระวิ    แก้วสุกใส 
4. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 
จ านวน 2 คน  มีผู้เสนอรายชื่อ ดังนี้  

 4.1 ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ 
4.2 นายสมาน ผ่านพรม 
5. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนประจ าในวิทยาลัย จ านวน 1 

คน มีผู้เสนอรายชื่อ  คือ นางสาธิยา  บือซา 
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6. ต าแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนพิเศษ จ านวน 1 คนมีผู้
เสนอรายชื่อ คือ นายกีรติ วงศ์อัครวินทร์ 

7. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ผู้อ านวยการมอบหมาย เป็นเลขานุการ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย คือ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ ์

8. ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย คือ นางฟาทูณี  มะมีเยาะ 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 37  
2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 

2560  
3.ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2564  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
เสนอสภาวิชาการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งต่อไป 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

5/2565 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2565 ตรงกับวัน
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


