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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 4 /๒๕๖4 
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

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

1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
3. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 

     เลขานุการสภาฯ 
3. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น จั ด ก า ร ง า น ทั่ ว ไ ป / 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายซ าซูเด็ง    มามุ   นักวิชาการศึกษา 
6. นายซุกรัน     มาหะมะ   งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิส์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…วินัยนั้นเมื่อน ามาฝึกหัดปฏิบัติ จะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคล ให้ประพฤติ

ปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจท าให้เกิดความอึดอัด ล าบากใจ เพราะต้องฝึกกระท า แต่เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะ
ส าเร็จผล ท าให้เป็นคนมีระเบียบ และเป็นระเบียบ คือคิดก็เป็นระเบียบ ท าเป็นระเบียบ ตามล าดับ
ขั้นตอนตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งใน
ความคิด ทั้งในการท างาน สามารถน าวิชาความรู้และความช านาญทุกๆประการ ไปใช้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว ส าเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้เกิดผลสมบูรณ์ตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัย 
ให้เจริญสวัสดีทุกเม่ือ...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.1.๑  เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564  

เรื่องการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในสถานการณ์โควิด 
19” 

สรุปเรื่อง   
  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 เรื่องการ
เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในสถานการณ์โควิด 19” โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยระบบถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ซึ่งมี
หัวข้อในการเสวนา ดังนี้ 

1. 10 นโยบายการบริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยนายธีระ อัครมาศ 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. ยุทธศาสตร์ชุมชน BCG โดยนายยุทธนา  พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

3. ONLINE –ONSITE  โดย ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

4. ชุมชนเข้มแข็ง  โดย นายสาคร ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
5. TECHNOLOGY พัฒนาคุณภาพคน –คุณภาพงาน  โดย นางสาธิยา บือซา  รอง

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง  

น าเสนอรายงานโดยวีดีทัศน์สรุปผลการการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวชื่นชมและให้
ก าลังใจกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาจนผลงานออกมาเป็น
รูปธรรมและเห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
ตุลาคม พ.ศ.2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตุลาคม 2564 สรุปดังนี้ 
 

 ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)            9,152,240.00     บาท 
  รวม                                                     9,152,240.00     บาท 

 เบิกจ่ายสะสม                                                             0.00   บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                                332,305.00     บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                           332,305.00   บาท 
 PO                                                                               0.00   บาท 
 เงินคงเหลือ                                                    8,819,935.00   บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้ ยกมาจากปีงบประมาณ 2564             4,076,835.55    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ต.ค                                830.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ต.ค                                                       830.00    บาท 

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

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  4,077,665.55    บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับโดยให้มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดท าเป็นรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดมาตรฐาน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน,มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม, มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ,มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
มาตรฐานที ่5 การบริหารจัดการที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน 
   ข้อเท็จจริง 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น   

(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้  
(2) การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน มี 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ โดย

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้คะแนน เท่ากับ 3.61 อยู่ใน

ระดับดี 
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(2) การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน ได้คะแนน เท่ากับ 4.65 อยู่ใน 
ระดับดีมาก 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวชื่นชมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ จนผลงานออกมาในเกณฑ์ที่ดีมาก และเห็นเป็น
เชิงประจักษ์ชัดเจน และมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า จากการสังเกตเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ควรจะมีการปรับเกณฑ์ในบางหัวข้อใหม่ เช่น องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง การบริการทางวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ค่าปรับค่าคะแนนห้ชัดเจน โดยแยกค่าน้ าหนักกับปริมาณงาน     
ใหส้มดุล  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี 

ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 12 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 21 ตุลาคม  2564 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อ 

พัฒนาความเป็นเลิศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายในการจัดท าแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยุชมชน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินการและมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความ
เป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑ กลยุทธที่ ๑ 
สร้างก าลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง  โดยจัดท าเป็นโครงการ“พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ”์ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการ “พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและ
ไมซ”์ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความ
เป็นเลิศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดแบ่งกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ ตาม
ศักยภาพตามจุดเด่นแต่ละวิทยาลัย ดังนี้ 1.กลุ่มการเกษตรและอาหาร 2.กลุ่มสุขภาพและการแพทย์   
3.กลุ่มพลังงาน วัสดุ เคมี ชีวภาพ 4.กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ตามที่
สถาบันได้จัดแบ่งกลุ่มตามศักยภาพ ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอยู่ในกลุ่ม เรื่องการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการโครงการ“พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ”์ด้วยจังหวัดนราธิวาสมีสภาพภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยในเรื่องของการท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องธรรมชาติ การเดินทาง อาหาร ความเป็นอยู่วิถีชุมชนต่างๆ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงต้อง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ เช่น เชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การเกษตรอาหาร แฟชั่นเสื้อผ้า เป็นต้น และสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ในมิติที่
หลากหลายของจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งการปรับโฉมให้ทันสมัยเป็นเรื่องที่ท้าทาย ท าให้เกิดความรู้ในมิติ
ใหม่ๆกับนักศึกษา และในอนาคตหลักสูตรนี้ เป็นการรองรับการท่องเที่ยว และการประชุม สัมมนา และ
การบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงระหว่างประเทศ เช่น 
ประเทศมาเลเซียที่ติดชายแดนของจังหวัดทางภาคใตด้้วยเช่นกัน  

ฉะนั้น โครงการ“พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์”วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆให้นักศึกษา เช่น ในเรื่องความรู้ ภาษา การบริหารจัดการ 
การบริการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ สร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถรองรับในการเปิด
ประเทศในอนาคต รวมถึงรองรับในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย 
 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ต่อไป  

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนการรับสมัคร

นักศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรอนุปริญญา      จ านวน 630 คน    
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน   30 คน   

และได้ผ ่านการพิจารณากลั่นกรองแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565                        
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 630 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 30 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 630 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 30 คน  
 

วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2563 มีมติเห็นชอบวาระที่ 

4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษา 
รุ่น 2563 และ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษา รุ่น 
2564 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา  จ านวน 8 สาขาวิชา ดังนี้ 

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

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เ พ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 สาขาวิชา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 สาขาวิชา 
 

วาระท่ี 4.4  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่มีความรุนแรง 

ทั่วประเทศและในจังหวัดนราธิวาส  ส่งผลให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-line ในช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

ข้อเท็จจริง  
บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้คลี่คลายลง

ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนได้ประเมินตนเอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระ
ราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน  
๒๕๖๔  
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ประเมินตนเองแล้วพบว่า มีความพร้อมในการเปิดภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเข้าเรียน 
(On-site) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning = On-line+On-site) 
รายละเอียดตามสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชั้นเรียน 
เทคโนโลยีการเกษตร เข้าชั้นเรียน 
การท่องเที่ยว เข้าชั้นเรียน 
การจัดการ ผสมผสาน 
การบัญชี ผสมผสาน 
การศึกษาปฐมวัย ผสมผสาน 
การปกครองท้องถิ่น ผสมผสาน 
การพัฒนาชุมชน ผสมผสาน 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส ครั้งที่  3/๒๕64   ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕64            หนา้  9         
 
 

    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
 เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบเข้าเรียน (On-site) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบเข้าเรียน (On-site)และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า  การเปิด
สถานศึกษาควรปฏิบัติตามระเบียบและมาตราการต่างๆอย่างเคร่งครัด และควรมีมาตราการ การเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา ครูอาจารย์
และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

จากปัจจัยส าคัญของการบริหารนั้น ประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ 
มนุษย,์เงินทุน,วัสดุอุปกรณ์ต่าง,และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้ส่วนที่มีความส าคัญที่สุดเห็นจะ
เป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละ
องค์กร บุคคลที่มีศักยภาพย่อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ
ในคราวเดียวกันด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้
องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุดใดๆหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลนี้ถือว่าเป็นภาระกิจ
ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้นต่างก็มีรายละเอียดมากมาย
ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรวิทยาลัยชุมชนชั้นน าในอนาคต นั้น องค์ประกอบ
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยการบริหารของคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพ ในการเปิดมุมมองใหม่ๆ ปัจจุบันทันเหตุการณ์ เพ่ิม
เครือข่ายในการท างานให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการท างานเป็นทีมให้มีความเข้มแข็ง สามารถน า
วิทยาลัยชุมชนชุนนราธิวาสในการด าเนินงานตามเป้าหมายต่างๆให้ส าเร็จ เป็นอย่างด ี
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความเห็นว่า 
เป็นโครงการที่ดี และควรจัดโครงการนี้ 
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วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
5/2564 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคาร
สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 5/2564 ตรง
กับวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงาน
กลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


