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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 12 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 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. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น    ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…เหตุไม่ปรกติทั้งนี้ ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลาย ได้ข้อคิดส าคัญประการหนึ่ง ว่าวิถี

ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรค และเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใด
จะอยู่ปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจ าเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจ ให้พร้อมทุกเวลาที่จะเผชิญ และต่อสู้
แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผล หลักวิชา ความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน     
๒๕๖3  
วันที ่1  พฤศจิกายน 2563 

ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Ycc Charity Run 
2020 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา 
วันที ่6  พฤศจิกายน 2563 

ผู้อ านวยการ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
วันที่ 12- 14 พฤศจิกายน 2563  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 

1. รศ.ดร. ประดิษฐ์ มีสุข             เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2. ผศ.ดร. อนันต์  ทิพยรัตน์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒน์วิไล กรรมการและเลขานุการ 
ซึ่งผลการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้คะแนนประเมินในทุกองค์กอบ ใน ระดับ 4.56 ในระดับดีมาก  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ผู้อ านวยการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563" ณ  อิมแพคเมืองทองธานี 
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วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2564 พร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจ าหลักสูตร ผู้สอนประจ า และ
ผู้สอนพิเศษ เพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ จ.สตูล  
วันที่ 23 -24  พฤศจิกายน 2563 

ลงพื้นทีเ่ตรียมความพร้อมในเรื่องโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย อ าเภอสุไหงปาดี 
อ าเภอแว้ง และอ าเภอรือเสาะ  

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
พฤศจิกายน 2563 

สรุปเรื่อง 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปดังนี้ 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)       297,910.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (ต.ค.)  11,364,675.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3 (พ.ย.)    2,817,510.00 บาท 
  รวม                                           14,480,095.00 บาท 
  เบิกจ่ายสะสม        279,910.00 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              1,165,174.51 บาท 
  เงินกัน (PO)     -   บาท 
  รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              1,445,084.51 บาท 
  เงินคงเหลือ                    13,097,185.49 บาท 
** ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาพิการ เงินเข้าระบบ GIF แล้ว แต่หนังสือยังไม่มา ยอดเงิน 2,175 บาท ** 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 12/๒๕63  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕63          หนา้   4            
 
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ต.ค          3,006,051.12  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ย             285,863.32   บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ย                                  285,863.32   บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ย                         52,350.15   บาท 
ลูกหนี้เงินยืม       319,800.00 บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ย               372,150.15  บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  2,919,728.29  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 

2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับโดยให้มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดท าเป็นรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดมาตรฐาน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

ข้อเท็จจริง                     
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งเป็น 
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(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และ (2) การ
ประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน มี 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้คะแนน  เท่ากับ 3.51      
อยู่ในระดับด ี

(2) การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน  ได้คะแนน  เท่ากับ 4.56   
อยู่ในระดับดีมาก 

พร้อมกันนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในแต่ละปีนั้นเป็น
เครื่องมือในการพัฒนางานในแต่ละด้านเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและสร้างคุณภาพให้กับวิทยาลัย และจาก
ผลการด าเนินงานน าไปสู่ผลการประเมิน นั้น วิทยาลัยควรน าผลจากการประเมิน น ามาวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานให้ได้คุณภาพและเป็นการรักษามาตรฐานของวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 
และรวมถึงในเรื่องของโจทย์วิจัยชุมชนควรตอบโจทย์ทรัพยากรในพ้ืนที่ ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนา ต่อยอด ต่อไป  

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและสัมฤทธิบัตร วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/

ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563   

ข้อเท็จจริง                     
   กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าปฏิทินการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
และสัมฤทธิบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพ จ านวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 6 หลักสูตร  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า ควรเน้นแผนประชาสัมพันธ์ทั้งปี ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้สนใจ 
ทราบอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
หลักสูตรควรให้ครอบคลุมหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่  และควรเพ่ิมเติมหลักสูตร
ใหม่ๆและทันสมัยตอบโจทย์โลกปัจจุบัน เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของกัญชา เป็นต้น รวมถึงควรเน้น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  
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วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องแต่งตั้งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายยุทธนา  พรหมณี คุณวุฒิ กศ.บ (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ข้อเท็จจริง                     
   สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายยุทธนา  พรหมณี เป็นผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.7 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ส าหรับนักศึกษารุ่น 2562 และ รุ่น 2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค

การศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ รุ่น 2563 เ พ่ือให้                
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ข้อเท็จจริง                     
    ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ รุ่น 2563
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สัปดาห์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

 19 ธ.ค.  63 
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิด 
ภาคการศึกษา พร้อมจัดท า มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
7 - 21  ธ.ค. 63 

นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนพร้อมช าระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ครั้งที่ 1) 

 

25  ธ.ค. 63 
 

อาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชาผ่านระบบ 
TQF 

 ภาคเสาร์ – อาทิตย ์  

สัปดาห์ที่ 1 26 - 27 ธ.ค. 63 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 

 
28 ธ.ค. 63 – 11 ม.ค. 64 

นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียนและช าระเงินที่ห้อง
การเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ครั้งที่ 2 โดยเสียค่าปรับ) 

 11 ม.ค. 64 วันสุดท้ายของการเพิ่ม/ถอน/เทียบโอนผลการเรียน 
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สัปดาห์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 2 9 – 10 ม.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 

สัปดาห์ที่ 3 16 – 17 ม.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 

 18 ม.ค. 64 วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ 

สัปดาห์ที่ 4 23 – 24 ม.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 

สัปดาห์ที่ 5 30 – 31 ม.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 

สัปดาห์ที่ 6 6 - 7 ก.พ. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 

สัปดาห์ที่ 7 13 - 14 ก.พ. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 

สัปดาห์ที่ 8 20 - 21  ก.พ. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 

สัปดาห์ที่ 9 27 - 28 ก.พ. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 

สัปดาห์ที่ 10 6 – 7 มี.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 

  6 มี.ค. 64 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาที่ 1 ,2,3,4 ไปยัง
หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป 

สัปดาห์ที่ 11 13 – 14 มี.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 

 15 มี.ค. 64 
หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์ วิชาที่ 
1,2,3,4 

  15 – 31 มี.ค. 64 นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาที่ 1,2,3,4 

 15 มี.ค. 64 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  
วิชาที่ 1,2,3,4 

สัปดาห์ที่ 12 20 – 21 มี.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12 

สัปดาห์ที่ 13 27 – 28 มี.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13 

 1 – 9 เม.ย. 64 
นักศึกษาที่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนให้ช าระเงินที่ห้องการเงิน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สัปดาห์ที่ 14 3 – 4 เม.ย. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 

สัปดาห์ที่ 15 10 - 11 เม.ย. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15 

สัปดาห์ที่ 16 17 - 18 เม.ย. 64 สอบปลายภาคการศึกษาวิชาที่ 1,2,3,4 

สัปดาห์ที่ 17 24 – 25 เม.ย. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 

 
24 เม.ย. 64 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียนและส่ง
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่ 1,2,3,4 

สัปดาห์ที่ 18 1 – 2 พ.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 18 

สัปดาห์ที่ 19 8 – 9 พ.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 19 
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สัปดาห์ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

  9 พ.ค. 63 
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาส่งข้อสอบวิชาที่ 5 ,6 ไปยังหัวหน้า
สาขาวิชา/หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป 

สัปดาห์ที่ 20 15 – 16 พ.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 20 

  15 – 31 พ.ค. 64 นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนวิชาที่ 5 , 6 

  17 พ.ค. 64 หัวหน้าสาขาวิชาจัดส่งข้อสอบกลางฉบับสมบูรณ์วิชาที่ 5,6 

สัปดาห์ที่ 21 22 – 23 พ.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 21 

 24 พ.ค. 64 
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วิชาที่ 
5,6 

สัปดาห์ที่ 22 29 – 30 พ.ค. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 22 

  18 พ.ค. 64 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา 

   

สัปดาห์ที่ 23 5 – 6 มิ.ย. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 23 

สัปดาห์ที่ 24 
12 มิ.ย. 64 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 24 

13 มิ.ย. 64 สอบปลายภาคการศึกษาวิชาที่ 5 ,6 

  19 มิ.ย. 64 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบงานทะเบียนและส่ง
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา วิชาที่ 5,6 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.8 เรื่องยกเว้นค่าบริการวิชาการ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/

ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 

ข้อเท็จจริง                     
   กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ขออนุมัติยกเว้นค่าบริการวิชาการหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ผู้ด้อยโอกาส นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 14 ในกรณีที่มีการยกเว้นค่าบริการวิชาการบางส่วนหรือ
ทั้ งหมด ให้ อยู่ ในอ านาจของผู้ อ านวยการวิทยาลั ย  และรายงานให้ สภาวิทยาลั ยทราบ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 

14 ในกรณีที่มีการยกเว้นค่าบริการวิชาการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการ
วิทยาลัย และรายงานให้ สภาวิทยาลัยทราบ 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นว่า ควรเน้นการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้และควรจะท าวิจัยควบคู่ไปด้วย เพ่ือยกระดับ และสร้างมาตรฐาน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2563 วันพุธ     

ที่ 11  พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 (เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2563) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 
เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม -
พฤศจิกายน) ประกอบด้วย 

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,วางแผ่นพ้ืนชั้น

ที่ 1,  เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง 
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ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสองแสนสี่
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย   

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
1. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 งานตอกเสาเข็ม, เสาตอม่อ คานคอดิน, วางแผ่น

พ้ืนชั้นที่ 1, เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการและสัญญา
จ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสอง
แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2563 พร้อมทั้งเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย   
  2. ผู้รับจ้างก าลังด าเนินงานงวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งาน
โครงสร้างบันได, วางแผ่นพื้นชั้นที่ 2, เทคอนกรีตทับหน้า,คานชั้นลอย, เสารับคานหลังคา 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจ า

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2562 และ ครั้งที่ 5/2562 มี

มติเห็นชอบวาระท่ี 4.5 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 และ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 มีมติ
เห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2563 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง                     
   ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 8 สาขาวิชา ดังนี้ 

(1)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (4) สาขาวิชาการจัดการ 
(5) สาขาวิชาการบัญชี   (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
และได้ผ่านการกลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ า

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 8 สาขาวิชา 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาขออนุมัติบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/

ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563  

ข้อเท็จจริง                     
   กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขออนุมัติบุคคลเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 6 ราย ได้แก่  

1. นางผการัตน์  ทองจันทร์ เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและ
โฆษณาด้วย facebook  และ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

2. นางสาวสิรีกัญญ์วรา จูวัตร์ เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการไลฟ์สด หลักสูตร
บาริสต้ามืออาชีพ และหลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม ในหน่วยการเรียนรู้ด้านบุคลิกภาพ 

3. นางสาวรอยฮาน สะอารี เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการไลฟ์สด หลักสูตรบา
ริสต้ามืออาชีพ และหลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม 

4. นายนรวุฒิ เลาหะตานนท์ เพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 
5. นางสาวมักกียะห์ แซมะแซ เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการไลฟ์สด 
6. นางสาวโซเฟีย ยูโซะ เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม 
และได้ผ่านการกลั่นกรองบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 6 ราย จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

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

หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

จ านวน 6 ราย 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตรงตามความต้องการของชุมชน อีก

ทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปสร้างอาชีพได้ โดยได้กิจกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคนิคการพูดไลฟ์สด จ านวน 18 ชั่วโมง 
2. หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ จ านวน 18 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม จ านวน 12 ชั่วโมง 
ข้อเท็จจริง                     

   กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขอเสนอหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรเทคนิคการพูดไลฟ์สด  
2. หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ  
3. หลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม 

และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 3 หลักสูตร               
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม มีมตเิห็นชอบอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้จัดส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้ นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่สามของ
เดือน เพ่ือส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 

ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 
 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2564 1/2564 วันอังคาร ท่ี 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2 กุมภาพันธ์ 2564 2/2564 วันอังคาร ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3 มีนาคม 2564 3/2564 วันอังคาร ท่ี 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

4 เมษายน 2564 4/2564 วันอังคาร ท่ี 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2564 5/2564 วันอังคาร ท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

6 มิถุนายน 2564 6/2564 วันอังคาร ท่ี 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

7 กรกฎาคม 2564 7/2564 วันอังคาร ท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

8 สิงหาคม 2564 
 

8/2564 วันอังคาร ท่ี 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

9 กันยายน 2564 9/2564 วันอังคาร ท่ี 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

10 ตุลาคม 2564 10/2564 วันอังคาร ท่ี 19 ตลุาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

11 พฤศจิกายน 2564 11/2564 วันอังคาร ท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

12 ธันวาคม 2564 12/2564  วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.
2564 
วาระท่ี 6.2 เรื่องกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 

2563  
สรุปเรื่อง 

กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จัดขึ้นเพ่ือขวัญ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์ และ
จับฉลากของขวัญปีใหม่ อันเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร  โดยจัด
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 1/2564 ตรงกับวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


