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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 9 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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. นายวิเชษฐ์    ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
4. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
5. นายไพศาล    ตอยิบ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาคร     ปานจีน ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  

นราธิวาส 
2. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสุนิดา    เจตมหันต์   นักวิชาการศึกษา 
6. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
1. อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
สรุปเรื่อง 

 “…การท าสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือน่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคน
ท าได้ไม่ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้
เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...” 

                 พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

2. เรื่องการมอบทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพในโครงการ Sharing the  
dream 

สรุปเรื่อง 
  มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนคัดสรรนักศึกษา
รับทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพในโครงการ Sharing the dream ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส าหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ จ านวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาให้เรียนจบและมีงานท าสามารถ
เลี้ยงดูตนเองและเป็นคนดีของสังคมได้ และทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกผันใดๆกับมูลนิธิ  
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์และได้รับทุน จ านวน 5 ทุน 
ประกอบด้วย  
  1.ผู้ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) จ านวน 2 ทุน ได้แก่  
  1.1. นายอัมรี    ตาเยะ     ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เลี้ยงวัว) 
     1.2 นายริฎวาน บินนิเลาะ ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม(เลี้ยงแพะและแกะ) 
  2.ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม Slow bar Moka Pot จ านวน 3 ทุน ได้แก่ 
     2.1 นางสาวสมพิศ  ยะลา   ปัจจุบันประกอบอาชีพเปิดร้านกาแฟสด 
     2.2 นางสาวสุไฮลา  เด็งลา  ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานร้านกาแฟ 
     2.3 นางสาวนิภัทริน กระจายเกียรติ ปัจจุบันประกอบอาชีพเปิดร้านกาแฟสด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่กลุ่มอุดมศึกษาพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดสัมมนา เรื่องทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสู่กลุ่มอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน และน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ของ
วิทยาลัยชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-
2570) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนด 
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มีกลุ่มเป้าหมายบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนในการเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน  ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
  ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้ 

1. นายธีระ    อัครมาส  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายยุทธนา    พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
5. นายอิบรอเฮม   แวหามะ นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี เจ้าพนักงานธุรการ 
จากการเข้าร่วมสัมมนา มีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้นโยบายการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ให้เป็นรูปธรรมนั้น สถาบันและวิทยาลัย
ชุมชนต้องยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 3 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม การมุ่งมั่นใน
ผลลัพธ์และความเป็นเลิศ และการเห็นคุณค่าของพลังการมีส่วนร่วม ค านึงถึงเงื่อนไขความส าเร็จของ
แผนฯ 4 ประการ ได้แก่ (1) ใช้ทรัพยากรร่วมกันทุกระดับ (2) ค านึงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่ในมิติ
ต่างๆ (3) ให้ความส าคัญกับความคิดริเริ่ม กลยุทธ์ และวิธีการของคนในพ้ืนที่ (4) บริหารจัดการให้ครบ
วงจร PDCA และให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผน 3 ประการคือ (1) ใช้ความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือสภาวิทยาลัยชุมชน เป็น STEERING COMMITTEE 
ก ากับทิศทางฯ (2) แสวงหาเครือข่ายเข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนฯ (3) ใช้กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
ในการสร้างการรับรู้ผลงานและอัตลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. บทบาทสภาวิทยาลัยชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น" โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจุดแข็งที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมี คือ การเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัว มีหลักสูตรที่หลากหลาย และ
ปรับตัวได้ง่ายกว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆโดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 
ตามมาตรา 37 ของ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 คือ ท าหน้าที่ให้ความเห็น 
ข้อแนะน า ปรึกษา และข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหาร เป็นเสมือน THINK TANK ในเรื่อง (1) การก าหนด
นโยบายในด้านต่างๆทั้งการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และด้านการเงิน จุดแข็งของ
วิทยาลัยชุมชน คือ ปรับหลักสูตรได้บ่อยๆมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 12 ล้านคน ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน
จะต้องปรับตัวตามให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย (2) ด้านการระดมทุนและทรัพยากร โดยแนะ
วิธีการระดมทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น (3) ด้านการแสวงหา
ความร่วมมือ ควรใช้ประโยชน์จากเครือข่าย (linkage) ของกรรมการสภาฯ เช่น ภาคเอกชน จากผู้แทน 
อปท. จังหวัด หรือจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนทั้งด้านอาจารย์ , facilities, การพัฒนา
อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาต่อยอด เป็นต้น (4) การขยับเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
เพ่ือความคล่องตัว ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดในระยะยาวในอนาคต (5) ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ผศ. รศ. ศ.
หากวิทยาลัยชุมชนสามารถท าให้อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือเป็นการดึงดูด
อาจารย์ได้มากขึ้น (6) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

3. การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ เน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 
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4. แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (2566-2570) มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

 การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 
 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง 

Value-based economy 
 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 1  สิงหาคม 2565 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นวดแผนไทยเบื้องต้น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ใน
กรอบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านคลอแระ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและ
เยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านชูโว ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ณ ศูนย์เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและประกวดท าสื่อ
สร้างสรรค์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่  2-3 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีภิญโญ ตามโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย
ใช้ต้นทุนชุมชนเป็นฐานราก ณ ชุมชนบ้านศรีภิญโญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์รณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนบ้านจูดแดง ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านสุไหงบาลา ตามโครงการ
เสริมสร้างผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส  ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
หลักสูตรการท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดยะลา 

กิจกรรมที่ 2 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและอบรมการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษาแก่ครูผู้สอน ตามโครงการการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบทวิภาษา Fun ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในจังหวัดนราธิวาส ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 3 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ท าบุญเปิดอาคารใหม่ หอประชุมกระจูดนรา เพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่ชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่บ้านปูลากาปะ (การปลูกล้วยหอมทอง) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่
สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านปูลากาปะ ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพ้ืนที่
เกษตรให้พอเพียง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโครงการการเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนบ้านทุ่งขม้ิน ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 

กลุ่มพ้ืนที่ต าบลมะรือโบตก จัดกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้) ตามโครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 

ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียนโมดูลที่ 1 -2 ตาม
โครงการการจัดการห่องโซ่สินค้าเกษตร(ทุเรียน)ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ณ 
แผงทุเรียนต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดนราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและ

การตลาดออนไลน์ หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (การปลูกล้วยหอมทอง) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาด
เล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านไอร์จือนะ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่(การปลูกกล้วยหอมทอง) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาด
เล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านต้นตาล ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 11  สิงหาคม 2565 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ  จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้าน
สุไหงบาลาและกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเสริมสร้างผู้น าจิตอาสาท า
ดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านสุ
ไหงบาลา ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลร่วมท าบุญตักบาตรและเข้าร่วม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง
เยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านต้นตาล ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการน านักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ 
อุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมรายได้บ้านดูกูสุเร่า ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่สันติ
สุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านดูกูสูเร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมท าเพจท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุข
ขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านลูโบะลือซง ต าบลมูโน๊ะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จัดกิจกรรมการส่งเสริมประสบการณ์

ธุรกิจเกษตรและการแปรรูป ตามกิจกรรมการส่งเสริมโอกาสการมีงานท าของผู้ที่จะจบการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผ้าปาเต๊ะ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ณ 
โรงผ้าปาเต๊ะไทยแลนด์ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

กลุ่ม U2T พ้ืนที่ต าบลโละจูด จัดกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรใบไม้สดเป็นสบู่ก้อนเพ่ือ
สุขภาพ (สบู่ใบสาบเสือ และสบู่ใบสาบเสือผสมน้ าผึ้งชันโรง) ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรใบไม้สดสู่การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บ้านวังกระบือ) ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครูตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อม
เพรียงกัน และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทสถานประกอบการที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด (SAN FROZEN FRUIT COMPANY 
LIMITED)  

2. ประเภทบุคคลภายนอกที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ 

2.1 ผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา  โดย นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ 
2.2 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  โดย นายสมาน  ผ่านพรหม 

3. ประเภทบุคลากรดีเด่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ 

3.1 ข้าราชการดีเด่น นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
3.2 พนักงานราชการดีเด่น นางยูวารียะห์ มานิตย์พันธ์ 
3.3 ลูกจ้างดีเด่น นางอมลวรรณ  ยอดรัก 

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 
กลุ่ม U2T พ้ืนที่ต าบลลุโบะบือซา จัดกิจกรรมอบรมสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบมะม่วง

หิมพานต์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนลูโบะบือซาด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ 
มัสยิดนูรุลฮูดา ต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมให้ความรู้การน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน"พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9" ณ โรงเรียนลูโบะ
ดีแย ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชุมชนสังคมพหุวัฒณธรรมแก่ผู้น าชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ มัสยิดบา
โงบือราแง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุไหงบาลา ตามโครงการเสริมสร้างผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนัง
ตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน (การสกัดผงบุกเป็นวัตถุดิบตั้งต้น) ตามโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชพ้ืน
ถิ่นเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 

กลุ่ม U2T พ้ืนที่ต าบลมะรือโบตก จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและแปร
รูปชุมชนบ้านอาแว ณ ชุมชนบ้านอาแว ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามโครงการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้แก่ 

1. รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ กรรมการ 
ผลการประเมินตามภารกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัว

บ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 2564 ในระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.85) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวแสดงชื่นชม
และให้ก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการชมวิดีทัศน์การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่า ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของการด าเนินงานหลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กันยายน 
2565 (ณ 15 กันยายน 2565) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าเดือนกันยายน 2565 (ณ 15 กันยายน 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 
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ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                  2,958,380.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มิ.ย)                     817,350.00  บาท 
ดึงคืนงบลงทุน ครั้งที่ 10 (มิ.ย)                  27,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 11 (มิ.ย)                3,418,360.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12 (ก.ค)                1,337,870.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 13 (ส.ค)                4,821,190.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 14 (ส.ค)                   679,960.00  บาท 

   รวม                                          33,875,970.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                 23,542,805.47  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            2,062,757.51  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                    25,605,562.98  บาท 
 PO                                                1,332,503.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                   6,937,904.02  บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ก.ค              5,051,877.44    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ส.ค            800.00     บาท 
รวมรายรับ เดือน ส.ค                                                       800.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน  ส.ค                                    21,000.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ส.ค                                             108,000.00     บาท 
รวมรายจ่าย เดือน  ส.ค                                             129,000.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  4,923,677.44    บาท 
  ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 วันอังคาร 

ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส จ านวน 17 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่         
8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สิงหาคม-กันยายน 2565) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 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 โดยมีผลการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 75.59 
และจ าแนกรายได้แผนงานได้ ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 73.32 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 74.30 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 66.48 
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบและเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มงานแผนและงบประมาณ มีการตัดจ่ายเงินออกจากระบบควบคุม
งบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.10 และจ าแนกรายได้
แผนงานได ้ดังนี้ 
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1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ด าเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 90.60 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 89.89 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 86.98 
โดยส่วนต่างของร้อยละการเบิกจ่ายที่ปรากฏจากรายงาน มีสาเหตุจากในห้วงเดือนสิงหาคมและ

เดือนกันยายน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีกิจกรรมที่ด าเนินการหลายกิจกรรม อาทิ งานพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตร, งานประกันคุณภาพภายใน, งานกีฬาสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชน 7 จั งหวัดภาคใต้, งาน
น าเสนอผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน(งานของดีเมืองนรา), งานปรับปรุงห้องเรียนหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก, งานปรับปรุงห้องเรียนอนุปริญญา, งานจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงาน(ที่สวชช.จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมปลายปี), งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนอนุปริญญาเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ในกระบวนการพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

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

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3.2  เรื่องการจัดการพื้นที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565       

ในวาระที่  3.3 เรื่องการจัดการพ้ืนที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลก โดย
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การบริการจัดการของหน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ควรมีหัวหน้าหน่วยจัด ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ในระดับต่างๆในพ้ืนที่ในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ในการนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีพนักงานราชการ คือ นางสุนิดา เจตมหันต์ นักวิชาการ
ศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการงานต่างๆของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโกลก ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา
ก็มีกิจกรรมหลากหลาย   

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส  ปีการศึกษา  2564 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัยและระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่  29 -31 สิงหาคม 2565 โดยมีรายนามคณะกรรมการ
ประเมิน ดังนี้ 

ที ่ คณะกรรมการ ชื่อ-สกลุ หน่วยงานที่สังกัด 

1 ประธานกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข - 

2 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก รศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3 กรรมการ(บุคลากรภายในวิทยาลยัชุมชน) นางสาวศจมีาศ  พลูทรัพย ์  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา  2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ปีการศึกษา  2564 และกล่าวชื่นชมให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่าน และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่า จากผลการประเมินประกันคุณภาพใน   
5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 5 โดยค่าคะแนน 5 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการศึกษา ค่าคะแนน 4.37 ระดับ ดี ซึ่งตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตร เนื่องด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า และตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด ารงต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู เนื่องด้วยภารกิจ
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่มีจ านวนมาก อาจเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้การท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูมีน้อย จึงขอให้ข้าราชการครูให้ความส าคัญในการพัฒนาผลงาน เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในมาตรา 37 (9) ก าหนดให้สภาวิทยาลัยชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนและการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอต่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการ นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว และส่งผลการประเมิน
พร้อมเอกสาร คือ เล่มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 3 คน เป็นผู้

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 คน เป็นผู้

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 3 คน เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายธีระ       อัครมาส        ประธานสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย    รุ่งอารยะทรัพย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 2 คน 
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายศุภชัย    รุ่งอารยะทรัพย์   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

วาระท่ี ๔.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามพระราชบัญญัติสภาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37 คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน มีอ านาจหน้าที่ (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการและการเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเท็จจริง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชน จัดท ารายละเอียด(ร่าง)แผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ นั้น 

เพ่ือประกอบการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงขอความเห็นชอบ(ร่าง)นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยมีประเด็น(ร่าง)นโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

(ร่าง) นโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  1. การเข้าถึงกลุ่มผู้ขาดโอกาสการพัฒนา 

2. การจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย 
3. การใช้กลไกการวิจัยเป็นฐานการพัฒนาชุมชน 
4. การสร้างสรรค์และยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานที่เชื่อมโยงกับ Model BCG 
5. การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เชื่อมโยงภารกิจ และการหารายได้ (การวิจัย + 

การบริการวิชาการ + การจัดการศึกษาในระบบ) 
6. การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ Digital Community college 
7. ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริการ

วิชาการ 
8. การพัฒนาทักษะก าลังคนรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 
9. การสืบสานและยกระดับศิลปวัฒนธรรมชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

   กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
         อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)  ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด  และ(2)ให้ความ
เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือ
สนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ให้นโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

 1. การเข้าถึงกลุ่มผู้ขาดโอกาสและด้อยโอกาสการพัฒนา 
2. การจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย 
3. การใช้กลไกการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชน 
4. การสร้างสรรค์และยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานที่เชื่อมโยงกับ Model BCG 
5. การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เชื่อมโยงภารกิจ และการหารายได้ (การวิจัย + 

การบริการวิชาการ + การจัดการศึกษาในระบบ) 
6. การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ Smart Community college 
7. ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริการ

วิชาการ 
8. การพัฒนาทักษะก าลังคนรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 
9. การสืบสานอนุรักษ์และยกระดับศิลปวัฒนธรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์  
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วาระท่ี 4.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบการบริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้เช่าพ้ืนที่อาคารศูนย์อาหาร   
ชั้น 2 (Food Center) จากส านักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส าหรับเป็นที่ตั้งส านักงานหน่วยจัดการศึกษาและ
จัดให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่เป้าหมาย คือ อ า เภอสุไหงโก-ลก,อ าเภอสุไหงปาดี,
อ าเภอแว้ง,อ าเภอสุคิริน และอ าเภอตากใบบางส่วนเพ่ือการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ แก่กลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ข้อเท็จจริง 
  นางกมลกาญจน์  หวังธรรมมั่ง ข้าราชการบ านาญ ได้มีเจตนารมณ์ที่จะบริจาคที่ดินของตนเอง 
จ านวน 7 ไร่ 26 ตารางวา ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 237 เล่ม 3 ก หน้า 
37 ต าแหน่งที่ดิน ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ใช้เป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการ ในการก่อตั้งส านักงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
         อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริจาคที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการบริจาคที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวขอบคุณครอบครัว “หวังธรรมมั่ง”ที่มีจิตกุศลในการบริจาคที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์แก่
ทางราชการ และให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินการประสานงานให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโกลก 
สรุปเรื่อง 
  จากวาระท่ี 3.2  เรื่องการจัดการพ้ืนที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหง    
โก-ลก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการท างานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สิ่งที่ควรด าเนินการ มีอยู่ 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น หลักสูตรเสริมสวย 
หลักสูตรบาริสต้า/Slow bar เป็นต้น 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT ให้กับชุมชน 
3. ศูนย์ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
4. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และข้อสังเกตว่า ภารกิจการปฏิบัติงาน ณ หน่วยจัดอ าเภอสุไหงโกลก ผู้รับผิดชอบดูแล ควรมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างไร  มีหลักสูตรที่หลากหลายทันสมัยตอบโจทย์กับคน
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ในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ให้องค์ความรู้ทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพ การบริการวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ควร
สร้างเครือข่ายบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน และเนื่องจากด้วยสถานที่ตั้งของหน่วยจัดมีลักษณะที่โดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองและเป็นเมืองใกล้
ชายแดน สามารถหารายได้ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งเป็นจุดขายและประชาสั มพันธ์วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2565 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 17.00น. 

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

 


