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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 5 /๒๕๖5 
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

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

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

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
3. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิน่ 
4. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล    ตอยิบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   
                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางซูไฮลา     มาหามะ   คร ู
5. นางฟาทูณี    มะมีเยาะ   นักวิชาการวัดและประเมินผล 
6. นายซุกรัน     มาหามะ   งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

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

สรุปเรื่อง 
 “…ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดี ถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกัน และต้องพยายามที่จะ

ปฏิบัติงานของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความตั้งใจดี ด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตน เชื่อได้
ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่...” 

                   พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
             มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แบบ Onsite 
สรุปเรื่อง  
   การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ผ่านมาเป็นแบบ Online เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 และปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 มีสภาวะที่ค่อนข้างดี
ขึ้น จึงเห็นควรให้จัดการประชุมในครั้งต่อไปเป็นแบบ Onsite เพ่ือสมาชิกจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน ามาซึ่งความสามัคคีอีกด้วย 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน 
2565 ดังนี้ 
ระหว่างวันที ่2-3 เมษายน 2565  

ส านักวิชาการจัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะ และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
วันที่ 6 เมษายน 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 7 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพน านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันผลการด าเนินโครงการ
รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงแรมได
มอนด์ พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วันที่ 10 เมษายน 2565 

ส านักวิชาการจัดให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก 
วันที่ 11 เมษายน 2565 

ส านักวิชาการกลุ่มงานวิทยบริการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาด
ออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสติกเกอร์ไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ 
วันที ่12 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมการรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม
ผกากรอง 
วันที ่18 เมษายน 2565 

กิจกรรมทดลองการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตกรรมจักสาน
เสื่อกระจูดพ้ืนถิ่น ภายใต้โครงการ การส ารวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตกรรมจัก
สานในพ้ืนที่จังหวัด ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ อาคารอนุปริญญา   
วันที ่19 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่กิมซุงของ
ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง ภายใต้โครงการ พัฒนาเเละเเปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทุนชุมชนเป็นฐาน ณ ชุมชน
บ้านทุ่งเกร็ง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
ระหว่างวันที ่19-29 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือ
การออกแบบเครื่องแต่งกาย รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการสืบสานการแต่งกายสไตล์มลายู 
วันที ่20 เมษายน 2565 

กิจกรรมที่ 1 ส านักวิชาการกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนในการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ระดับ 1 การใช้ คอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
ระหว่างวันที ่20-22 เมษายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 
2565 โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะและหน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
วันที ่22 เมษายน 2565 

สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้เกษตรและการแปรรูป ส าหรับนักศึกษา
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ณ 
ฟาร์มตัวอย่างโคกป่าฆาบือซา ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่23 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนไทยพุทธและมุสลิม
บ้านทุ่งขม้ิน ณ มัสยิดบาโงบือราแง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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วันที ่25 เมษายน 2565 
1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมด้วย
คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส 

2.  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัล (google classroom) ส าหรับ
นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2565 

3.  ส านักวิชาการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 สาขาเกษตรและการแปรรูป 
วันที ่26 เมษายน 2565 

1.  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัล(google classroom) 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 

2.  ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริบ้านไอร์บือแต ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที ่27-28 เมษายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมการอบรมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  (Startup) โดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี Express ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 
2563 อาคารวิทยบริการ 
ระหว่างวันที ่27 -29 เมษายน 2565 

ส านักวิชาการจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัล(google classroom) ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2565 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ เมือง 
ระหว่างวันที ่28-30 เมษายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากฐาน
ทรัพยากรชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ ณ หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชด าริบ้านไอร์บือแต ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน  
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน 2565 สรุปดังนี้ 
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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 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 

   รวม                                          22,829,040.00  บาท 

 เบิกจ่ายสะสม                                 10,518,141.18  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            2,622,802.92  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                    13,140,944.10  บาท 
 PO                                                   533,566.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                    9,154,529.90 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน มี.ค              4,301,547.93    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน เม.ย                               49,410     บาท 
รวมรายรับ เดือน เม.ย                                                     49,410     บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน เม.ย                                  10,680.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน เม.ย                                                      -           บาท 
รวมรายจ่าย เดือน เม.ย                                               10,680.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 4,340,277.93     บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2565 วันอังคาร ที่ 

12 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้   
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
4/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 

 

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 สิ้นเดือนเมษายน 2565  
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  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

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

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
    ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมองถึงยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็น
หัวใจหลักในการด าเนินงานตามภารกิจ และท่ีส าคัญนโยบายต่างๆรวมทั้งภารกิจในการจัดการเรียนการ
สอนที่ต้องท าควบคู่ไปด้วย ฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมองถึงอัตราก าลังคนในการท างาน หรือ
เครือข่ายเชื่อมโยงในการท างาน เพ่ือให้การท างานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และใน
ประเด็นของการพัฒนาหลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรใหม่ๆที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักสูตร
ผู้สูงอายุทีถ่ือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในสังคมปัจจุบัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา   

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2565   
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  19 

พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบวาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ข้อเท็จจริง 
ส านักวิชาการ  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา  2565 ตามแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิชาการจัดการ 
(5) สาขาวิชาการบัญชี   (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(9) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 จ านวน 9 สาขาวิชา 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที ่1/2565 จ านวน 9 สาขาวิชา  

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น
ดังกล่าวว่า การน าเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรและนักศึกษา เช่น การน า
รูปแบบการสอน Metaverse ระบบห้องเรียนเสมือน หรือการพัฒนานักศึกษาในการสร้าง application 
เป็นของตัวเอง รวมถึงการสร้างตัวเชื่อมหลักสูตรคือ Pre credit เพ่ือรองรับนักศึกษาต่อไป 

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2565  ซึ่งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ จ าเป็นต้องมีหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการบริการวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด 

ข้อเท็จจริง                     
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ จ านวน 4 
หลักสูตรเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่  

1. หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  พัฒนาหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา อาจารย์ศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส โดยมีคณะพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย  

(1) นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(2) นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(3) นายสุทิน เทพจันทร์   ครูโรงเรียนราชพัฒนา 
(4) นายก าธร หลงราม   ครูโรงเรียนเทศบาล 6 
(5) นายศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี   อาจารย์ประจ าศูนย์ศิลปาชีพ 
(6) นางซูไฮลา มาหะมะ  ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(7) นางสาวยาวารี สะอีดี  ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

2. หลักสูตรตารี อีนา  พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการสืบสานและถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ตารีอีนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ 
โรงเรียนบ้านสามแยก ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

(1) นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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(2) นายสาคร ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส 

(3) นายสมมาศ  ประทุมวัลย์  อนุกรรมการวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
หลักสูตร 

(4) ดร.วราภรณ์  แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ สพท.นธ. เขต 2 
(5) นางพิมพรรณ  อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ สพท.นธ. เขต 2 
(6) นางสาวธิติมา  เรืองสกุล  ศึกษานิเทศก์ สพท.นธ. เขต 2 
(7) นายมามัด  อับดุลวาริษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมมลายู 
(8) นางสาวโนรอัสมะห์  เจ๊ะและ ผู้แทนจาก สนง.วัฒนธรรมอ าเภอแว้ง 
(9) นายปรีชา  รัตนะ  รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนยบ้าน 

สามแยก 
(10) นางสาวซูฮารา  สะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก / ดูแลชมรม 

      ตารีอีนา 
(11) นางสาวสุรียานี  อับดุลรอมัน ครูโรงเรียนบ้านสามแยก / ดูแลชมรม 

      ตารีอีนา   
(12) นางซูไฮลา  มาหะมะ  ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
(13) นางสาวดาลีซะห์  ดะยี  ครผูู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส 
(14) นางสุนิดา  เจตมหันต์  นักวิชาการศึกษา 

๓. หลักสูตรการสร้างสรรค์ผ้าปาเต๊ะ พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการการจัดการ
พัฒนาศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีคณะพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

(1) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 

(2) นายยุทธนา  พรหมณี  ผู ้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
  

(3) นายสาคร ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส 

(4) นายสมมาศ  ปทุมวัลย์  อนุกรรมการวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
หลักสูตร 

(5) ดร.นวัทตกร  อุมาศิลป์  อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ 
แฟชั่นและสิ่ งทอ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

(6) นางสาวเจ๊ะอัสรีนา  บินเจ๊ะอาหลี เจ้าของร้านนินาปาเต๊ะไทยแลนด์  
อ.สุไหงโก-ลก 

(7) นางสาวกนกวรรณ  สะแปอิง   เจ้าของร้านปาเต๊ะซาฮาร่า อ.แว้ง 
(8) นางซูไฮลา  มาหะมะ  ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(9) นางมารีนี  กอรา    ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(10) นางสุนิดา  เจตมหันต์  นักวิชาการศึกษา 
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(11) นางสาวโรสลัยลา  มะสาแม นักจัดการงานทั่วไป 
(12) นางสาววีรนุช  บือราเฮง  นักจัดการงานทั่วไป 
(13) นางสาวมูรนี  บาโด  นักจัดการงานทั่วไป 

  4. หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการสืบสานการแต่ง
กายสไตล์มลายู  เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารศูนย์วิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีคณะพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย  

(1) นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(2) นายสาคร ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
     นราธิวาส 
(3) นางกลมชนก ค าศิริ               เจ้าของแบรนด์ Nida อ.หาดใหญ่  
     จ.สงขลา 
(4) นางซูไฮลา มาหะมะ  ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(5) นางมารีนี กอรา   ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(6) นางสาวโรสลัยลา  มะสาแม นักจัดการงานทั่วไป 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท า

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  หลักสูตรตารีอีนา หลักสูตรการสร้างสรรค์ผ้าปาเต๊ะ และหลักสูตรการตัดเย็บ
เสื้อผ้าบุรุษ  
มติที่ประชุม  

ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ หลักสูตรตารีอีนา หลักสูตรการสร้างสรรค์ผ้าปาเต๊ะ และหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ   

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น
ดังกล่าวว่า ควรเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพในอนาคต  
   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
6/2565 ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2565 ตรงกับวัน
อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.50น. 

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

 


