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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 11 /๒๕๖3 
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นายจ าเป็น    ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
5. นางซูไฮลา      มาหะมะ   ครู คศ.2 
6. นางสาวยาวารี  สะอีดี   ครูผู้ช่วย 
7. นายอิบรอเฮม  แวะหะมะ   นักวิชาการศึกษา 
8. นายสุไลมาน    บูละ   นักประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…จิตใจที่ต่ าทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียร พยายาม

สร้างสมความดีงาม ความเจริญ ความส าเร็จ ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม มีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวก
ง่ายดาย โดยไม่ค านึงถึงผิดชอบชั่วดี จิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดมีข้ึนจนเคยชิน อย่างน้อยท่ีสุด ก็ท าให้เป็น
คนมักง่าย ท างานบกพร่อง เสียหายอย่างมาก ก็ท าให้เป็นคนมักง่าย ไร้ยางอาย หยาบคาย ละโมบ ท า
อะไรที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่น ท่านจึงสอนให้สังวร ระวังใจของตนให้ดี อย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น และ
หากเกิดขึ้นแล้ว ก็ให้ก าจัดเสียทัน นอกจากนี้ ก็ต้องฝึกหัดบ ารุงให้เข้มแข็ง และประณีตขึ้น เพ่ือรับเอา
ความดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุขและความเจริญมั่นคง...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องแนะน าบุคลากรใหม่ 
สรุปเรื่อง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการครู จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ประกอบด้วย ข้าราชการครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว คือ นางสาวดาลีซะห์  ดะยี และสาขาวิชาภาษา
อังฤกษ คือ นางสาวยาวารี สะอีดี และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จ้าง จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง นัก
ประชาสัมพันธ์ 1 ต าแหน่ง คือ นายสุไลมาน บูละ 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่องการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

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

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

และได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ก าหนดการเสนอวิสัยทัศน์ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
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และเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ แต่งตั้งให้ นายยุทธนา พรหมณี 
เป็นผู้อ านวยการวิทนาลัยชุมชนนราธิวาส ในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2563 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 

โดยท าได้น าเสนอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในรูปแบบวีดีทัศน์ 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
ตุลาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตุลาคม 2563 สรุปดังนี้ 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1           297,910.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2           11,364,675.00 บาท 
  รวม                                                       11,662,585.00 บาท 
  เบิกจ่ายสะสม                                   0.00 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                 279,910.00 บาท 
  เงินกัน (PO)                        -           บาท 
  รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                 279,910.00 บาท 
  เงินคงเหลือ                           11,382,675.00 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้สะสมจากปี งบประมาณ 2563  
คงเหลือยกมา                                         2,849,785.12   บาท 

 

รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน ต.ค               156,230.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ต.ค                                    156,230.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ต.ค                                  -         บาท 
ลูกหนี้เงินยืม        -         บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ต.ค                        -         บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 3,006,015.12     บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย 
ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประกอบด้วย  

(1) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(2) ผศ.ดร.อนันต์    ทิพยรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(3) นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒน์วิไล กรรมการและเลขานุการ 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เข้าพบปะคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตาม ข้อความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๘ ให้มี
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยและอาจให้มีรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยมอบหมายก็ได้ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอรายชื่อข้าราชการครูเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
วิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. นางสาธิยา   บือซา         ครู ค.ศ.๓ รับผิดชอบส านักอ านวยการ 
2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ ครู ค.ศ.๓ รับผิดชอบส านักวิชาการ 
3. นายสาคร   ปานจีน       ครู ค.ศ.๒ รับผิดชอบส านักส่งเสริม 

การศึกษาและอาชีพ 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2563 วันศุกร์     

ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  
10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 
2563  ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 
เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกันยายน- ตุลาคม) 
ประกอบด้วย 



 
 
 

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที ่11/๒๕63  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕63     หนา้   6 
 
 

งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ 4 งานผนังและตกแต่งผิวผนังของงานรั้ว ,งานโครงรั้ว

เหล็กงานรั้ว (ช่วงที่ ๒) และ (ช่วงที่ ๓) ได้ระดับตามรูปแบบทีก าหนดแล้วเสร็จทั้งหมด และงวดที่ ๕ 
งานโครงรั้วเหล็กงานรั้วและตกแต่งผิวผนังของงานรั้วทึบ แล้วเสร็จ ได้ระดับ ตามรูปแบบทีก าหนดแล้ว
เสร็จ ในวันที่ 25กันยายน 2563 คิดเป็นเงิน 30% เป็นจ านวนเงิน 1,169,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 28 กันยายน 2563  
พร้อมทั้งเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย และผู้รับจ้างก าหนดจะส่งมอบ งวดงานที่ 6 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 
20 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 25% เป็นจ านวนเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) และคาดว่าจะสามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
พร้อมทั้งส่งเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม2563 

โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) 
 ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 งานตอกเสาเข็ม ,เสาตอม่อ คานคอ

ดิน,วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 1,เทคอนกรีตทับหน้า,เสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
และสัญญาจ้าง ภายในเดือนปลายเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน  15 % เป็นจ านวนเงิน 
2,242,500บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ 6 งานผนังและตกแต่งผิวผนังของงานรั้ว,งานโครงรั้ว

เหล็กงานรั้ว  ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเหล็กติดตั้งเสาธงและงานทาสีของงานรั้ว  ทั้งหมดแล้วเสร็จ งาน
อ่ืนๆ ของโครงการก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่
ก าหนดไว้ในแบบแปลนแผนผังบริเวณข้อก าหนดรายการ ประกอบแบบแปลน ตามสัญญาครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ เรียบร้อยทุกประการ  พร้อมทั้งได้เก็บ กวาดท าความสะอาดบริเวณ หน่วยก่อสร้าง รื้อ
ถอนโรงเรือนชั่วคราวต่างๆ พร้อมขนย้ายออกไป ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 25 % เป็น
จ านวนเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้นัดคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ในวันที่22 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งส่งเอกสารเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย   

โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 งานตอกเสาเข็ม, เสาตอม่อ คานคอดิน,วางแผ่นพื้นชั้น
ที่ 1,  เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1  ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง  
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสองแสนสี่
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย   
    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 



 
 
 

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 11/๒๕63  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕63     หนา้   7 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ

และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้
วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร คือ เล่มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  
กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (9) ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ

และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส น่าจะมีการใช้เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติ จะได้เห็นกรอบท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

วาระท่ี ๔.2  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี 
การศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น  

ข้อเท็จจริง 
     ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนการรับ

สมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 630 คน รายละเอียดดังนี้
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สถานที่จัดการเรียนการสอน สาขาวิชา จ านวน 
นักศึกษา 
เข้าใหม่ 
ปี 2563 
(คน) 

จ านวน 
แผนการ
รับ 
ปี 2564 
(คน) 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 1. การพัฒนาชุมชน 20 30 
ห้องเรียนอ าเภอเมือง 2. การปกครองท้องถิ่น 89 60 

  3. การศึกษาปฐมวัย 157 60 
  4. การจัดการทั่วไป 76 60 
  5. การบัญชี 100 90 
  6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 60 
  7. เทคโนโลยีการเกษตร 23 30 
  8. การท่องเที่ยว 14 30 
  รวม 535 420 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 30 
ห้องเรียน รร.บ้านยะบะ (อุปการ
วิทยา) 

1. การพัฒนาชุมชน 
25 

30 

 อ.รือเสาะ 3. การศึกษาปฐมวัย 49 30 
  รวม 99 90 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  1. การปกครองท้องถิ่น 20 30 
ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก  2. การศึกษาปฐมวัย 45 60 

  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 30 
  รวม 108 120 

 
รวม 742 630 

 

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2563 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน  630 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 630 คน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า ควรจัดท ากรอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา โดยเปรียบเทียบให้
เห็นชัดเจนของแต่ละปีโดยอาจมีฐานข้อมูลนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเป็นฐานและไว้คาดการณ์ในการ
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รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาในปีต่อๆไป และควรหาจุดเด่นหรือจุดขายของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสให้ชัดเจน ตรงเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา เช่น จุดเด่นนักศึกษาทุกชั้นปี
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมทุกคน เป็นต้น ซึ่งเป็นเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวนักศึกษาที่ไม่เหมือนที่อ่ืน 
และควรเน้นคุณภาพมากว่าปริมาณ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วาระท่ี 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรสัมฤทธิ 
บัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดพันธกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการ คือ จัดการศึกษาและ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัด
การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพประชาชนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางชุมชนเศรษฐกิจใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ตามเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและเศรษฐกิจใหม่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน
มีความเข้มแข็งในแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อเท็จจริง   
  กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพขอน าเสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพ หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. หลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้ แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้
และบริการวิชาการแก่ชุมชน  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน  8 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(2) หลักสูตรเทคนิคการพูดไลฟ์สด 
(3) หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและการการโฆษณาด้วย Facebook 
(4) หลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม 
(5) หลักสูตรการเป็นบาริสต้ามืออาชีพ 
(6) หลักสูตรเชฟเบเกอรี่ 
(7) หลักสูตรข้าวหมกอาหรับ (ไก่,แพะ) 
(8) หลักสูตรโรตีชาชัก 

2. หลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : 
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการ : จัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ ได้แก่ 

2.1 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพในยุด New Normal(V.2020-1) 
(2) หลักสูตรการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ (V.2020-1) 
(3) หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
(4) หลักสูตรภาษามลายูกลางเพ่ือการสื่อสาร 
(5) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(6) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
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2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแฟชั่นดีไซน์และได้

ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8 /2563 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2563  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร

สัมฤทธิบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร
สัมฤทธิบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ควรเป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะ ต่อยอด ตอบ
โจทย์ชุมชน ตอบโจทย์ตลาด หลากหลาย ครบวงจร ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันโลก และเป็นหลักสูตรที่
สร้างความแตกต่าง โดดเด่น และตอบโจทย์การมีอาชีพ การมีงานท า สร้างรายได้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องการให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  

ของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.00 -12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาหลักฐาน
เพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1. ตัวแทนคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
2. ตัวแทนนักศึกษา 
3. ตัวแทนสถานประกอบการ 
4. ตัวแทนศิษย์เก่า 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
12/2563 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563  โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคาร
สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 12/2563 
ตรงกับวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านัก
บริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


