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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 1 /๒๕๖5 
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

2. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

3. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์          รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายสาคร     ปานจีน           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางซูไฮลา    มาหะมะ   ครู ค.ศ.2 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง 

จะต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน 
ส าคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...” 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
              มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.1.๑  เรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัย 

ชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
สรุปเรื่อง   
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนพัฒนาความ
เป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดใน
รูปแบบ onsite และ online โดย นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนาย
ยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ onsite ณ โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ online      
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีรายละเอียดเนื้อหา ในเรื่องแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1 การสร้างคนและพัฒนาคนให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง      

Value-based economy  
เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบในสถาบันวิทยาลัยชุม 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การเสนอแผน

ความเป็นเลิศของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ในวาระที่ 4.1 เรื่อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร“พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์”ในคราวประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น ซึ่งหลักสูตร
“พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์”อยู่ในเป้าหมายที่ 1 การสร้างคนและพัฒนาคนให้
เหมาะกับศตวรรษที่ 21 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการเสนอรายละเอียดในการขอเสนอ
งบประมาณให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2566 ของสถาบัน
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วิทยาลัยชุมชน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะด าเนินการเตรียมการเรื่อง
ของการจัดการหลักสูตรดังกล่าว  

และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและประเด็นชวนคิดใน
เรื่องของความเป็นเลิศ ในการพัฒนาต่อยอดหลักสูตร โดยวิทยาลัยชุมชนราธิวาสควรมองประเด็นเรื่อง
กัญชา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ กับนักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส โดยในต่างประเทศสามารถสร้างรายได้จากกัญชาอย่างมหาศาล และ
มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยชน์ของกัญชามีหลายอย่าง เช่น มาท าเป็นยารักษาโรค,
อาหาร,เครื่องส าอาง เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถานศึกษาที่สามารถมาต่อยอดองค์
ความรู้ พัฒนาเป็นนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแล หรือเป็นศูนย์ที่
ให้ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือเป็นแหล่งต้นแบบ เพ่ือให้องค์ความรู้ หรือให้ประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไปในอนาคต   

 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 
2564 ดังนี้ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2565  
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร
ด้วยนวัตกรรมการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทย ด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างโคกป่าฆาบือซา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมการ
ลงพื้นที่ส ารวจแปลงเกษตรกร เพ่ือน าข้อมูลลงระบบ(Aon) รับรองการเป็นเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

 กิจกรรมอบรมการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ส าหรับผู้น าชุมชน ผ่านระบบ
ออนไลน์(Zoom)  
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 
โรงเรียนนราสิกขาลัย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน และพิธีถวายพานพ่มดอกไม้
และพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
วันที ่6 ธันวาคม 2565 

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมเกี่ยวกับ
การท าบัญชีครัวเรือนด้วยมือ, App Smartme และการค านวณต้นทุนก่อนตั้งราคาขาย ณ ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก หมู่ที่ 6 บ้านควน ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 7-9  ธันวาคม 2565 

1. กิจกรรมการน าแผนปีงบประมาณ 2565 สู่การปฏิบัติ ภายในกิจกรรม มีการจัดประชุม
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยการ
น าเสนอแผนกลยุทธ์ต่างๆตามพันธกิจ ณ จังหวัดตรัง 
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2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ สวนลุงถัน จังหวัดพัทลุง 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 
1. กิจรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการท าแพทเทิร์นเบื้องต้น ในหลักสูตรเสื้อผ้า

สร้างสรรค์ โดยมีนางสาวโรสลัยลา มะสาแม เป็นที่ปรึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. ทีมงาน ต าบลแม่ดง ลงส ารวจพ้ืนที่สภาพรวม จ านวน 7 หมู่บ้าน เพ่ือวางแผนการหาแนว
ทางการพัฒนาต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 
โครงการ การพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารพ้ืนถิ่น (กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารพ้ืนถิ่น (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ)  

การแข่งขันท าน้ าผลไม้ โดยมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และนางสาวยาวารี สะอีดี ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน 
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 

จัดกิจกรรมนิทรรศการ 1 ปี U2T วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จาก 3 ต าบลได้แก่ 
ต าบลสุไหงปาดี ต าบลรือเสาะ และ ต าบลโละจูด ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้ง 3 
ชุมชน 
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

1. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพื้นที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมโครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG. ต าบลมะรือโบตก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงนามMOU   

2. ทีมงานต าบลละหาร ลงพ้ืนที่พบปะ นายก อบต. ก านัน โต๊ะอีหม่าม เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ต าบลละหาร 

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 
กิจกรรมส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ 2565 มีความสุขกันถ้วนหน้า HAPPY NEW YEAR  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ชื่นชมทีมการ
ท างานของงานประชาสัมพันธ์  ที่มีการปรับรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้น่าสนใจขึ้นอย่างมาก 
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม  
2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                9,152,240.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 

   รวม                                          13,896,140.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                   1,432,127.04  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            2,008,565.74  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                      3,440,692.78  บาท 
 PO                                                   369,550.00 บาท 
 เงินคงเหลือ                                    10,085,897.22 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน พ.ย              4,074,851.02    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ธ.ค                        646,848.91     บาท 
รวมรายรับ เดือน ธ.ค                                               646,848.91     บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ธ.ค                                      7,150.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ธ.ค                                               79,850.00     บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ธ.ค                                                87,000.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                4,634,699.93      บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.4  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
วิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ได้ลงนามในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดใน2 มิติ คือ มิติการประเมินผลประสิทธิผลและคุณภาพ มิติการ
ประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาสถาบัน  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดช่วงเวลาการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม          
-ธันวาคม 2564 และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบและประเมินผลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน 

โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานอ้างอิง พร้อมทั้งให้วิทยาลัยชุมชนตรวจสอบและยืนยันข้อมูล และได้
จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  มีผลการประเมินอยู่ในล าดับที่ 1 จาก 20 วิทยาลัย มีค่าคะแนน 4.588 
หรือคิดเป็นร้อยละ 91.760  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
วิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผ ลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ล าดับที่ 7 จาก 20 วิทยาลัย มีผลคะแนน 4.65 (ระดับดีมาก)  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษา         และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือ
สนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาระดับของ
การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อยู่ในระดับดี เนื่องมีปัญหาจากงบลงทุนที่จ่ายล่าช้า 
ส่วนในปีงบประมาณ 2564 นี้ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก เนื่องจากได้เร่งในเรื่องของงบ
ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบปนะมาณด้านอ่ืนก็เป้นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เช่นกัน 

และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
ว่า การจัดอันดับผลการประเมิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรจะตั้งเป้าหมายเพ่ือความท้าทายในการ
ท างาน และการพัฒนาผลงาน ให้สูงขึ้น และขอชื่นการท างานของคณะบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานจนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นหนึ่งในอันดับต้นของ
หลายๆวิทยาลัยชุมชน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 วันพุธ ที่ 22 

ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2565 
สรุปเรื่อง 

จากการที่หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นั้น  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมีจ านวนผู้
เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3.2 เรื่องหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

จากการทีห่ลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
(2) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง 
(3) หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์ 
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นั้น  
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการฝึกอบรมในเดือนมกราคม 2565 โดยมีคณะ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเพ่ิมว่า
หลักสูตรนี้ ควรจัดการน าเสนอผลงานของหลักสูตรนี้ในรูปแบบของแฟชั่นโชว์  เพ่ือน าเสนอผลงานใน
เวทีต่างๆของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3.3 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 
2564 

สรุปเรื่อง 
จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 

2564 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นั้น  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการขอทุนจาก ก.ส.ศ จ านวน 30 ทุน ซึ่งมีผู้ขอทุน
ทั้งหมด 20 วิทยาลัยชุมชน โดยคณะกรรมการพิจารณาผ่าน ทั้งหมด 5 วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัย
ชุมชน แม่ฮ่องสอน ตราด มุกดาหาร อุทัยธานี และนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะ
ด าเนินการต่างๆในล าดับต่อไป  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นเพิ่มว่า 
หลักสูตรนี้ นอกจากสัตว์แล้ว ควรเพ่ิมเพ่ิมเติมในเรื่องของพืชเศรษฐกิจ เช่น กัญชา เพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้และอาชีพ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 

วันที่  11 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 361 คน ประกอบด้วย  

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    29 คน        
  2.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    39 คน   
  3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน  147 คน   
  4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    56 คน 

5.  สาขาวิชาการจัดการ       จ านวน   37 คน 
  6.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    36 คน 
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  7.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา     จ านวน     1 คน 
  8.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว     จ านวน    10 คน 
  9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน      6 คน 
และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป  

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ  

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 361 คน                
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา 

สถาบันมอบหมาย  
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 361 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 361 คน และในปีนี้ จะมีพิธีมอบ
อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ปี พ.ศ 2563 และปี พ.ศ 2564 
ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 รวมจ านวนประมาณ 500 กว่าคน 

 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 10 
หลักสูตร 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และพัฒนาทักษะ
อาชีพ เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรด้าน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตร Bakery in trend 
(2) หลักสูตรธุรกิจกาแฟแบบ Slow Bar Moka Pot 
(3) หลักสูตรเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
(4) หลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน Street Food
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และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 4 หลักสูตร จากอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ         
ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 4 หลักสูตร คือ  

(1) หลักสูตร Bakery in trend 
(2) หลักสูตรธุรกิจกาแฟแบบ Slow Bar Moka Pot 
(3) หลักสูตรเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
(4) หลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน Street Food 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการด้านธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม จ านวน 4 หลักสูตร  
และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า หลักสูตรนี้เดิมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาทุน ก.ส.ศ ที่ได้รับทุน แต่มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ ทางวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
จึงขยายมาให้บริการเพ่ือต่อยอดอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ 

 

วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 

ประเภทหลักสูตรด้านแฟชั่นและการแต่งกาย จ านวน 3 หลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้แก่ (1) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย (2) หลักสูตร
ภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง และ (3) หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์ 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ มีความประสงค์ขอเสนอบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

วิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ประเภทหลักสูตรด้านแฟชั่นและการแต่งกาย 
จ านวน 8 คน และได้ผ่านการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพและบริการวิชาการ จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  
11  มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง 
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย  
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตร

พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน  8  คน   
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพและบริการวิชาการ จ านวน  8  คน   

และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอชื่นชมวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ที่ได้
จัดหาวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณภาพ มาจัดการเรียนการสอน มีข้อเสนอแนะและคิดเห็นเพ่ิมเติม
ว่า ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจให้ทราบทั่วถึง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่ ในการต่อยอดการประกอบอาชีพ  และรวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จากวิทยากรให้กับบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หรือบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆที่สนใจ เพ่ือมาพัฒนางาน หรือ
พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น และควรเพ่ิมเติมข้อมูลและประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในพื้นที่ประสบการณ์ให้มากกว่านี้ ซึ่งผู้ที่ประสบความส าเร็จเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษาและประชาชนไปสู่ความเร็จได้มากยิ่งขึ้น และวิทยากรเหล่านี้ก็จุดขายในหลักสูตรต่างๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องโครงการส ารวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตกรรมจักสาน ใน

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตกรรมจักสาน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีการวิจัยใน
เรื่องของกระจูด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ลักษณะของกระจูด รวมถึงการส่งเสริมเรื่องของกระจูด เป็น
ต้น ซ่ึงในระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2565 โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน มาเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

1. มีการลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งชุมชนการผลิตกระจูด จ านวน 9 กลุ่ม   
2. จัดเวทีประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มกระจูดต่างๆในจังหวัดนราธิวาส  

เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มกระจูดผลิตอยู่มักอยู่ใน
รูปของกระเป๋าเป็นส่วนใหญ่ จะต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบใหม่ๆ เช่น ของใช้ในครัวเรือน 
ของประดับตกแต่งต่างๆ เป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น  และในเดือน
กุมภาพันธ์คณะจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมาติดตามงานอีกครั้ง 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องการน าเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 
  จากการที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
นั้น คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนเสนอผลการ



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส ครั้งที่   1/๒๕65   ประจ าเดือนมกราคม ๒๕65          หน้า   12   
 

 

ด าเนินงาน ให้กับสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบเพ่ือติดตาม ความก้าวหน้าในทุกแผนงานของทุก
เดือนที่มีการประชุม เนื่องจากที่ผ่านมาในเรื่องการเร่งรัดงบประมาณของวิทยาลัยต่างๆจะมาเร่งการ
ด าเนินงานในช่วงปลายเดือนของไตรมาสสุดท้ายท าให้การด าเนินงานล่าช้า  

โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเพ่ิมหัวข้อรายงานผลการด าเนินงานในแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการต่างๆตามแผนงานที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการในแต่ละเดือนให้กับสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ทราบ ซึ่งจะรายงานในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  วาระที่ 3.1 เรื่อง
รายงานการปฏิบัติการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกอบด้วย 1.แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 2.แผนงานพ้ืนฐาน 3.แผนบูรณาการ 4.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอชื่นชมวิทยาลัย
ชุมชนราธิวาสในการด าเนินงานผลงานต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รายงาน
ผลงานการด าเนินงานต่างๆให้สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ทราบอย่างต่อเนื่องเสมอมา และสภา
วิทยาลัยชุมนราธิวาส เพ่ิมเติมว่า ในแต่ละเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยทุกท่านได้น าเสนอเรื่องที่เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
คนละ 1 เรื่อง เล่าสู่กันฟังเพ่ือเป็นขายความคิด ต่อยอดในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสู่แนวหน้าใน
อนาคต  
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  2/2565 ตรงกับ 
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรองอาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 15.30น. 

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

 


