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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 5 /๒๕๖4 
วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

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

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์          รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
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. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
4. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายธีระ       อัครมาส           ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
3. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ ์          รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสาธิยา    บือซา            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางมารีนี      กอรา   ครู ค.ศ 1 
6. นางธาราพร    จันทร์อ่อน   นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวโรสลัยลา   มะสาแม  นักจัดการงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.  
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิต

ที่ล าบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้  ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ 
เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความ
เข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถท่ีจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้ ...” 

         พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
        มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.1.๑  เรื่องการถึงแก่กรรมของคุณสุวิภา  อัครมาส 
สรุปเรื่อง   
  ด้วยคุณสุวิภา อัครมาส คุณแม่ของนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดอภิธรรม ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิสวาส ร่วมงานดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความอาลัยกับครอบครัวอัครมาส เป็นอย่างยิ่ง และร่วม

ท าบุญ 
 

วาระท่ี ๑.1.2  เรื่องการมอบทุนการศึกษาในโครงการ sharing mr dream โดยมูลนิธิเอสซีจี 
สรุปเรื่อง   
  โครงการ sharing mr dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรฝึกอบรมของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีนักศึกษาได้รับทุนดังนี้  

1. นางสาวฟัตมาวาตี ยามาบาลา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
2. นางสาวลาวียะ ละเจ๊ะแล สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
3. นางสาวนูพอรอาซีลา มูซอ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
4. นางสาวซาวีณี เจ๊ะแว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว
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วาระท่ี ๑.1.3  เรื่องวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง   
  เนื่องในโอกาสวาระ ปีใหม่ ปี พ.ศ.2565 ที่ใกล้จะมาถึง วิทยาลัยชุมชนราธิวาส ถือ
โอกาสมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าไปส่งเสริม
อาชีพให้กับชุมชนต่างๆจนท าให้เกิดมีอาชีพ มีรายได้ มีงานท า พร้อมรับค าอวยพรจากคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการน าไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตให้มีความสุข 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แสดงความขอบคุณ

และชื่นชมผลิตภัณฑ์ต่างๆน ามาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ ซึ่งสามารถท าให้ชุมชนมีรายได้ มีอาชีพ เพ่ิมขึ้น
จากการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปสนับสนุนชุมชนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังให้พรในเรื่องการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการด ารงชีวิตให้มีความสุข 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2564 ดังนี้ 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมประกอบ ด้วย  
  วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับแผนแผนการด าเนินงานแผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจ าปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุม
ผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  กลุ่ม u2t ต าบลโละจูด  ได้จัดกิจกรรมโครงการนักสื่อความหมายชุมชน แก่ คนในชุมชน 
ต าบลโละจูด โดยมี  นายเดชอักษรวงศ์ ปลัดอ าเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  รีสอร์ทประชารัฐ
บ้านบาลา หมู่ 5 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564                                                                                       

กลุ่ม u2t ต าบลโละจูด  จัดโครงการการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยผ้าปะลางิง แก่ กลุ่มสตรี
ชุมชน ต าบลโละจูด ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี 
นางสาวฮัสสือเม๊าะ ดอมะ เป็นวิทยากร 
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย  

1. รศ.ดร. ประดิษฐ์ มีสุข               ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2. รศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล    กรรมการและเลขานุการ 
โดยผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับผลการประเมิน 

การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน มี 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้
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(1) การประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้คะแนน เท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับดี 
(2) การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน ได้คะแนน เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับดี

มาก 
  ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวชื่นชมการท างานของบุคลากรในวิทยาลัย
ชุมชนทุกคนที่มุ่งมั่นท างานจนท าให้ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในปีนี้เป็นไปอย่างที่น่า
พอใจเป็นอย่างมากและต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทุกท่านด้วยนะคะ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมประกอบด้วย  

ผู้อ านวยการ เข้าพบปะผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในโครงการ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

กิจกรรมการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นที่ 1 ดีไซเนอร์หรือนัก
ออกแบบแฟชั่นมืออาชีพแก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ สาขาการบัญชี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่ม u2t ต าบลโละจูด ได้จัดกิจกรรมนักข่าวชุมชน แก่ คนในชุมชน ต าบลโละจูด ณ ศูนย์
กส.ทช. โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาย ศุภโยค 
ลอดิง นายกเทศมนตรี ต.บูเก๊ะตา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางผการัตน์ ทองจันทร์ เป็นวิทยากร
ภายในงาน 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมประกอบด้วย  

กลุ่ม u2t ต าบลโละจูด จัดโครงการ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยผ้าปะลางิง  แก่ กลุ่มสตรีชุมชน 
ต าบลโละจูด ณ ศุนย์ยุติธรรมชุมชน หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟแบบ slow bar coffee moka pot แก่ 
นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กลุ่ม u2t ต าบลสุไหงปาดี จัดโครงการการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แก่ คนใน
ชุมชน ต าบลสุไหงปาดี  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

กลุ่ม u2t ต าบลรือเสาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายชุมชน แก่ คนใน
ชุมชน ต าบลรือเสาะ ณ หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ผู้อ านวยการและบุคลาการวิทยาลัยชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ผู้ประกอบการและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม
โสกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลา 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนา
เกษตรกรด้วยนวัตกรรมการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทย ณ ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างโคกป่าฆาบือซา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรีเฉลิมพร ข าเขียว ผู้อ านวยการจิตอาสาพระราชทานกองพล
ทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิด 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

จัดอบรมให้ความรู้ทักษะในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านโปรแกรม smat me ให้กับ 
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นักศึกษาทุน กศส. สาขาการบัญชีและผู้ปกครอง โดยมีนางกันทรา จรัสพรไพศาล นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสเป็นวิทยากร 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน          
พฤศจิกายน 2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน 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                                                         0.00 บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                    1,099,822.04 บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                   1,432,127.04 บาท 
 PO                                                                    0.00 บาท 
 เงินคงเหลือ                                                 12,464,012.96 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ต.ค              4,007,665.55    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ย                           89,885.00    บาท
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รวมรายรับ เดือน พ.ย                                                89,885.00    บาท 
รายจ่าย  

ยอดรายจ่าย เดือน พ.ย                                    92,699.53     บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ย                                               92,699.53     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  4,074,851.02    บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 10 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
4/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปร

รูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร อนุ ป ริ ญ ญ า                  

สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 โดยได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ต้องเป็นไปตามบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และเสนอรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อไป 

ข้อเท็จจริง  
ส า นั ก วิ ช า ก า ร  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส  ข อ น า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                   

แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
และได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายทอง  แก้วฉาย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

(2) นายยุทธนา    พรหมณ ี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(3)  นายวรัญญู   แก้วทอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา 
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(4)  นายนาวาวี โตะเยง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและ
การแปรรูป วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

(5)  นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
(6)  นางสาวรุสลีนา สาเมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
(7)  นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปร

รูป หลักสูตรใหม่พ.ศ.2565 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปร
รูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอแนะ ดังนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการขอทุนของ กศส.
นักศึกษาสามารถได้ทุนในการเรียน จ านวน เดือนละ 6,000บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกล่าว
ว่า หลักสูตรนี้ประกอบด้วย การส่งเสริมเรื่องการเกษตร(ต้นน้ า) การแปรรูปของผลิตภัณฑ์การเกษตร
(กลางน้ า) ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การเกษตร(ปลายน้ า) โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ให้ข้อคิดเห้นเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวชื่นชมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่มีความ
ตั้งใจในการท างานเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาองค์กรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและชุมชน และ
เห็นชอบในหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า 2 ประเด็น ดังนี้ 1.เรื่องของการตลาด 
ควรสร้างผู้ประกอบการ มาแปรรูปและท าการตลาดเอง ในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอ่ืนๆ 2.ส่งเสริม
แผนธุรกิจ เพราะนักศึกษาอาจจะไม่มีเงินมาลงทุน วิทยาลัยควรมีข้อมูลสถาบันการเงินต่างๆเชื่อมโยงให้
นักศึกษา ส่งเสริมในการที่จะด าเนินธุรกิจ ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้ และมีประเด็นเสริมควร
เชื่อมโยงกับสถานประกอบที่มีศักยภาพในจังหวัดนราธิวาสในหลายๆแห่งเพ่ือน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะ ให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน หรือสาขาอ่ืนก็เช่นเดียวกันเพ่ือต่อยอดทักษะเข้าสู่
การประกอบธุรกิจ เข้าสู่ตลาดแบบมีคุณภาพ รวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างทักษะให้นักศึกษาในการสร้างอาชีพในอนาคต  

ว่าที่ ร.ท ดิลก ศิริวัลลภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า มีความเห็นที่สอดคล้องในการเปิด
หลักสูตรนี้ ด้วยบริบทของพ้ืนที่ยังเหมาะกับการเกษตรแปรรูปมากกว่าเกษตรแบบอุตสาหกรรม และ
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนราธิวาส
ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งชุมชนต่างๆ  

นายดุสิต สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กล่าวว่า มีความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ชื่นชม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินเรื่องของการเกษตรเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เพราะการจัดการองค์ความรู้
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ให้กับนักศึกษา และคนในจังหวัดนราธิวาสในการใช้ต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่า สร้างระบบเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนในทุกมิติ และที่ส าคัญสามารถเชื่อมโยงถึงความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต รายได้ เชื่อมโยง
ไปสู่ภาคการเกษตรที่เป็นต้นทุนของพ้ืนที่ที่มีอยู่แล้ว และเป็นรูปแบบบริบทเชิงพ้ืนที่เชิงนโยบายของรัฐ 
เชิงวิถีวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นโอกาสที่ท าให้สามารถสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถมาบริหารจัดการปัญหาของชุมชนตนเอง สามารถออกแบบระบบเศรษฐกิจจากฐานล่างของ
ชุมชนจริงๆ  

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นชอบกับหลักสูตรนี้และ สนับสนุนใน
การเปิดหลักสูตร เนื่องจากตอบโจทย์พืน้ทีแ่ละจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพของพ้ืนที่ใน
จังหวัดนราธิวาสมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยปัจจุบัน และควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
เข้าถึงชุมชน รวมถึงหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในฤดูกาลผลไม้ เช่นการแปรรูป
ลองกอง อาจจะเป็นน้ าลองกองแบบเข้มขั้น เพ่ือลดปริมาณลองกองที่ล้นตลาด เป็นต้น และนายศุภชัย 
รุ่งอารายะทรัพย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความเห็น สนับสนุนหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสน ามาใช้ เสริมด้วยนวัตกรรมต่างๆ
ปรับบริบทให้เข้ากับพ้ืนที่ภาคการเกษตร รวมถึงประมง จังหวัดนราธิวาสมีครบอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีมาก
จนล้นตลาดด้วยซ้ า หลักสูตรนี้เป็นการเข้าไปบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนักศึกษาที่มีความรู้ที่มีอยู่
สามารถเข้าไปเป็นผู้น าชุมชนในเรื่องความรู้ทางวิชาการ ผู้น าของเกษตรกร ผู้น าของวิสาหกิจชุมชน สาม
รถพัฒนาผลผลิตให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดีได้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สามารถพัฒนาให้
เป็นหลักสูตรเด่นของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และการศึกษาดูงานก็เป็นการพัฒนาความคิด ศักยภาพ 
ถ้าหลักสูตรนี่เปิดเรียนเปิดสอนควรเน้นถึงการน านักศึกษาดูงาน เพ่ือไปเรียนรู้ระบบ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า เรียนณรู้ช่องทางการจัดจ าหน่าย สามารถมาพัฒนาปรับใช้ต่อไป  

นายยูโซะ ตาเละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ด้วยพ้ืนที่ตอบโจทย์ใน
เรื่องของการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นการสร้างคุณค่า มาตรฐานให้กับเกษตรกร 
ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ รวมถึงเรื่องเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษา การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าทางการเกษตร แผนการตลาด การบัญชี และวิสาหกิจชุมชน 

ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า  ถ้านักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาจาก กศส.ดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต้องจัดหลักสูตรเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา 
โดยจะน าข้อเสนอต่างๆจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่านไปท าเป็นหลักสูตรระยะ
สั้นเสริมเพ่ือเสริมทักษะ ความรู้ นอกเหนือจากหลักสูตรดังกล่าว 

 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการ
วิชาการ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

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

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ:ผลผลิตที่ 1 :ผู้รับบริการการศึกษา
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ในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม :จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าและพัฒนาทักษะอาชีพ เงินอุดหนุน
ทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรด้านแฟชั่นและการแต่ง
กาย จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
(2) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง 
(3) หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์ 

ซึ่งได้วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย  

(1)  ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  

(2)  ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

(3)  อาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

(4)  อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

(5)  นางสาวนูรียะห์ ปูเต๊ะ ผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า 
(6)  นางสาวนิมารียาม บินมะลี ผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า 
(7)  นางสาววันซันซบีล   สติยมานะ ผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า 

และคณะพัฒนาหลักสูตรได้แก้ไขในส่วนที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ให้คณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (3 หลักสูตร) 

และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร 
คือ (1) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย (2) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับตกแต่ง และ (3) หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์ จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เ พ่ื อ โปรด พิจารณา ให้ ความ เห็ นชอบ อนุมั ติ หลั กสู ตร พัฒนาทั กษะอาชี พ                 
จ านวน 3 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย (2) หลักสูตรภูมิ
ปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง และ (3) หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร คือ (1) 
หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบเครื่องแต่งกาย (2) หลักสูตรภูมิปัญญาเพ่ือการออกแบบ
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เครื่องประดับตกแต่ง และ(3)หลักสูตรเสื้อผ้าสร้างสรรค์  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า เห็นชอบกับหลักสูตรนี้ 
และชื่นชมหลักสูตรการตัดเย็บในปีที่ผ่านมาที่น าผลงานมาจัดงานแฟชั่นโชว์โดยน าผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง อย่างหลากหลาย ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่น่าตื่นตา  และปีนี้ก็
เช่นเดียวกันควรจัดงานในแนวนี้อีก เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานของผู้อบรม ท าให้ผู้อบรมมีทักษะ และมี
ความภาคภูมิใจในผลงาน แสดงถึงความส าเร็จในอีกระดับหนึ่ง เพ่ือไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ 
และควรหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกัน สิ่งที่ชวนคิดชวนมองในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในหลักสูตรนี้ 
ควรเพิ่มในส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่งของผู้ชาย และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆท าให้โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของการพัฒนาผ้า “ลาย ข” เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆด้วย 

 

วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2564 วาระที่  4.2 เรื่ อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ มีมติ เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ  

และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 จากอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เ พ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้ข้อเสนอเพ่ิมว่า 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาขาเทคโนโลยีการเกษตรจบการศึกษาในปีที่
ผ่านมา ขอเพ่ิมทักษะเพ่ิมเติมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนให้มากกว่านี้ และ
เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ มีกองทุนส าหรับเกษตรกร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรเชิญแหล่งเงินทุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการวางแผนในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้จัดส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่สองของ
เดือน เพ่ือส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 

ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 
 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2565 
 

1/2565 วันอังคาร ท่ี 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2 กุมภาพันธ์ 2565 
 

2/2565 วันอังคาร ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3 มีนาคม 2565 
 

3/2565 วันอังคาร ท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

4 เมษายน 2565 
 

4/2565 วันอังคาร ท่ี 12 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2565 
 

5/2565 วันอังคาร ท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

6 มิถุนายน 2565 
 

6/2565 วันอังคาร ท่ี 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

7 กรกฎาคม 2565 
 

7/2565 วันอังคาร ท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

8 สิงหาคม 2565 
 

8/2565 วันอังคาร ท่ี 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง  
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ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 
 
 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งที ่
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
9  กันยายน 2565 

 
9/2565 วันอังคาร ที่ 13 กันยายน2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 

ส านักบริหารงานกลาง  
10  ตุลาคม 2565 

 
10/2565 วันอังคาร ที่ 11 ตลุาคม2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 

ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

11 พฤศจิกายน 2565 
 

11/2565 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

12  ธันวาคม 2565 
 

12/2565 วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทนผ์า 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปี พ.ศ.2565 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2565 ประจ าเดือน มกราคม 2565 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคาร
สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่  1/2564 
ตรงกับวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านัก
บริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ สร้างความรักสามัคคีภายใน
องค์กร และจับฉลากของขวัญปีใหม่ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 
ปิดประชุม เวลา 13.00น. 

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

 


