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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 3 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร 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. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 

2. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิน่ 

3. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นายธีระ       อัครมาส           ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายไพศาล    ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาคร    ปานจีน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

    นราธิวาส 
2. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางซูไฮลา    มาหามะ   ครู ค.ศ 2 
6. นางฟาทูณี    มะมีเยาะ   นักวิชาการวัดและประเมินผล 
7. นายซุกรัน     มาหามะ   งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส   ครั้งที ่ 3/๒๕65    ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕65         หน้า   2     
 

 

วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่9 

สรุปเรื่อง 
 “…คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้อง

มีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของคนให้สามารถฟันผ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่ส าคัญในการฟัน
ฝุาอุปสรรคในชีวิต คือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไร รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร...” 

            พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
             มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่อง 
สรุปเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกวัน มีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นเป็นยอดหลักหมื่นทุกวัน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมีมาตรการ
การเฝูาระวังแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น เพ่ือปูองกันโรคดังกล่าวฯ 
ประธานในที่ประชุมกล่าวส่งมอบความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การรับ
รับประทานอาหาร การพักผ่อน แก่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทุกท่าน   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

- ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี  2565 หลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนรอมาเนีย โรงเรียนจริยธรรม 
โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม โรงเรียนนะห์ฎอฏุอิสลาฮียะห์ และโรงเรียนแสงธรรมวิทยา  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
- ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี  2565 หลักสูตร

อนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส โรงเรียนธัญธารวิทยา และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ณ 
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

- ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาอ่ืนๆ ณ โรงเรียนนิรันดรวิทยา 
โรงเรียนบางปอประชารักษ์ โรงเรียน ดีนนียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
- กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อธุรกิจ ชุมชน

ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 4 พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แปรรูปจากพืชสมุนไพรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- กิจกรรม ศึกษาความต้องการความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพตามวิถี
มุสลิมของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตาม
วิถีมุสลิม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
- จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตร Bakery In-trend ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ

ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ  
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้พบปะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย

ชุมชนหลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
- กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการด าเนินในชีวิตประจ าวัน การใช้โปรแกรม  zoom 

ส าหรับผู้น าในพื้นท่ี ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง ณ อบต.แม่ดง 
- ลงพ้ืนที่แนะแนว การศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงเรียน

นิรันดรวิทยา และโรงเรียนบางปอประชารักษ์ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  

- กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meeting  วิทยากร คือ นางสาวยาวารี สะอีดี ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และนางสาวศุภธิดา ด าชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยประชาชนทั่วไปและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัด
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 มีนาคม 2565 (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)              
เวลา 15.00 น. - 17.00 น.  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
- ลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาต่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา

เกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาอ่ืนๆ ณ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2565 

- ถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแฟนเพจ facebook วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
ผ่านอิเล็คทรอนิกส์ ZOOM ในหัวข้อเรื่องทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ปี 2565 ประเภท
ทุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป โดยมีอาจารย์ยาวารี สะอีดี รับ
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ 
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- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ ฝึกปฎิบัติเรื่อง อาหารและการให้อาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
จังหวัดนราธิวาส 

- ลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาต่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
เกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาอ่ืนๆ ณ โรงเรียนสานียะห์อิสลามียะห์  อ าเภอเมือง 
และโรงเรียนตากใบโรงเรียนสมานมิตรวิทยา โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา โรงเรียนร่มเกล้า 
โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 
- กลุ่มงานกิจการนักศึกษา น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กกท. SSR ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรแม่นย าด้านการเลี้ยงสัตว์ (การท าอาหารลด

ต้นทุน และการพัฒนาสูตรอาหารจากวัสดุในพ้ืนที่) และติดตามผลการเลี้ยงเป็ดไข่ของ
ชุมชนสุไหงบาลาตามโครงการส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นย า (Precision Farming) ใน
ยุค 4.0 โดยได้รับอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นายจักรพงษ์ 
ขานโบและทีมงาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ บ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
- นายน าชัย กฤษณาสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการเปิดประชุม

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการฯก าหนดแนวทางการจัดงาน " มหกรรมวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชน" โดยมีวิทยาลัยชุมชนชายแดนใต้ เข้าร่วม ณ 
ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 

- นอกจากนี้ นายน าชัย กฤษณาสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลแว้ง 3 กลุ่ม 
1.  ศูนย์ชาเจ๊ะเหม บ้านเจ๊ะเหม หมู่ 3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยะหอบาติก หมู่ 3 ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
3. กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง ต าบลโละจูด 

และ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าชุมชนพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS มีผู้น าต าบลที่เข้าร่วมโครงการ ปะกอบ
ด้วย ต าบลมะรือโบตก ต าบลละหาร  ต าบลแม่ดง หมู่บ้านทุ่งเกร็ง หมู่บ้านสุไหงบาลา ณ         
รีสอร์ทประชารัฐฮาลาบาลา ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
- นศ.สาขาบัญชี กองทุน กสศ.เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝือแรงงานแห่งชาติ สาขา

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) โดยมีนักศึกษาจ านวน 40 คน เข้าร่วมทดสอบ 
และมีคณะกรรมการทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ที่ 25  
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวัสดุจักสาน     
สืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการพาณิชย์ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับคณะมัณทนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม
การตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุกระจูด ภายใต้โครงการออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวัสดุจักสาน-สืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์เพ่ือ
การพาณิชย์ เพ่ือยกระดับและพัฒนาเครื่องจักสานกระจูดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการค้นหา 
ตีความเรื่องราวใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ร่วมสมัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

กิจกรรมการตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุกระจูด ภายใต้
โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวัสดุจักสาน-สืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมอัตลักษณ์เพ่ือการพาณิชย์ จัดขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง 
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าชมกิจกรรมดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว และคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสมีข้อคิดเห็นว่า การพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของกระจูด รวมถึง ปาหนัน ลิเภา นั้น เป็นสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกด้วย เดิมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นรูปแบบจากโครงการศิลปาชีพเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้
เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มอาชีพดังกล่าว สามารถปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
จากกระจูด ปาหนัน และลิเภา มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีรายได้มากยิ่งขึ้น และในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ที่จะมาถึงในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 นี้ ได้มีการจัดงาน จักสานศิลป์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในงานนี้ด้วย 
 

วาระท่ี 1.2.3 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์ 2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 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                                              4,982,535.84 บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                      2,844,190.51  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                7,826,726.35  บาท 
 PO                                                          1,443,371.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                             4,626,042.65  บาท 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ม.ค              4,410,897.93    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.พ                               13,220     บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.พ                                                       13,220    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.พ                                    46,660.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ก.พ                                                       -           บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.พ                                               46,660.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 4,377,457.93     บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
2565   

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา   
ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2565   

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565   
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 
(The 2nd Decade of Southern Community Colleges Art and Culture 
Festival) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ก าหนดจัดโครงการมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สอง

ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ (The 2nd Decade of Southern Community Colleges Art and 
Culture Festival) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
ภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา และให้มีการอนุรักษ์และการสืบสาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการแสดง การแข่งขันและน าเสนอผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการและมหกรรมวิชาการ สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ภายในของ
วิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซด์ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้า

การด าเนินการและการจัดเตรียมความพร้อมการจัดงาน“มหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ 
วิทยาลัยชุมชนภาคใต้” 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งส่งมอบก าลังใจให้กับคณะ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชชนราธิวาสทุกท่าน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานในครั้งนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 วันอังคาร ที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 10 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานการปฏิบัติการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน” โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานพื้นฐาน  
3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
4. แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ   

ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพส่วนตัว  
ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 

2565 มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
พ.ศ.2563 และส่งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565  

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในคราวประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           
ครั้ง 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงขอเสนอชื่อ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2563 
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง  
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
หลักสูตรลีลาศเพื่อสุขภาพ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีเปูาหมายพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 10 
หลักสูตร  
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ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ  
เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรลีลาศเพ่ือ
สุขภาพ จ านวน 30 ชั่วโมง  ซึ่งได้วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม
ทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย  

(1)   นายสาคร  ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(2)   นายสมมาศ  ปทุมวัลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร / อนุกรรมการวิชาการ  
(3)   นายประหยัด  สงสว่าง  กรรมการสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย 
(4)   นายสุเชษฐ์  รนรื่น     ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ / นักธุรกิจอิสระ 
(5)   นางสาวลัดดา  สะมะแอ       นักกีฬาลีลาศ ชมรมลีลาศจังหวัดนราธิวาส / 

     ผู้จัดการฝุายการตลาดโรงแรมตันหยง 
(6) นางซูไฮลา  มาหะมะ  ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(7) นางสาววีรนุช  บือราเฮง นักจัดการงานทั่วไป 
(8) นางสาวโรสไลลา  มะสาแม นักจัดการงานทั่วไป 
และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ  หลักสูตร

ลีลาศเพ่ือสุขภาพ จ านวน 30 ชั่วโมง จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
หลักสูตรลีลาศเพ่ือสุขภาพ จ านวน 30 ชั่วโมง 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตลีลาศ
เพ่ือสุขภาพ จ านวน 30 ชั่วโมง และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ว่า ควรมีการอัดคลิปวีดีโอสั้นๆตั้งแต่กระบวนการขั้นแรกของผู้อบรมที่สมัครมาเรียน ว่ามีความสนใจใน
หลักสูตรอย่างไร เรียนแล้วได้อะไร รวมถึงขั้นตอนการอบรมมีการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างไร จนจบ
หลักสูตร อาจสรุปเป็นเนื้อหา ลงใน Youtube สามารถให้ผู้ที่สนใจมาต่อยอดเพ่ิมเติมได้และเป็น
หลักสูตรที่สามารถสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความสุขทางใจให้กับผู้อบรม สร้างเครือข่าย สร้าง
มิตรภาพ รวมถึงการท าคลิปวีดีโอของหลักสูตรอ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอาหาร เสื้อผ้า  
เป็นต้น และหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอีกด้วย 
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วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ 
หลักสูตรการวาดภาพสีน้ า 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/

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

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ  
เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรการวาด
ภาพสีน้ า จ านวน 12 ชั่วโมง  ซึ่งได้วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทุเรียน
นก อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย  

(1)  นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(2)  ดร.สุชาติ ถาวระ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

     นราธิวาส 
(3)  นายสุทิน เทพจันทร์   ครูโรงเรียนราชพัฒนา 
(4)  นายก าธร หลงราม   ครูโรงเรียนเทศบาล 6 
(5)  นายศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี  อาจารย์ประจ าศูนย์ศิลปาชีพ 
(6)  นางซูไฮลา มาหะมะ  ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(7)  นางสาวยาวารี สะอีดี ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตการ

วาดภาพสีน้ า จ านวน 12 ชั่วโมง จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตร
การวาดภาพสีน้ า จ านวน 12 ชั่วโมง 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรการวาด
ภาพสีน้ า จ านวน 12 ชั่วโมง และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ว่า อาจจะต่อยอดเป็นแบบหลักสูตรการวาดภาพแบบกลางแจ้ง หรือในอนาคต อาจจะเป็นแบบสามมิติ 
ต่อไป  
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วาระท่ี 4.4  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและ
การตลาดออนไลน์     

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลัก 

สูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้แก่ (1) หลักสูตร การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ (2) หลักสูตรการตัดต่อ
วิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo) (3) หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์ (4) หลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Maketing) 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ มีความประสงค์ขอเสนอบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น 

วิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการ 
ตลาดออนไลน์ จ านวน 5 คน เพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตร การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
(2) หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)  
(3) หลักสูตรเทคนิค การติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
(4) หลักสูตร การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Maketing)   

และได้ผ่านการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ
บริการวิชาการ หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์จากอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง  
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ 
จ านวน 5 คน  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ รายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ จ านวน 5 คน  

 

วาระท่ี 4.5  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2565 

 สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา นักศึกษา

ใหม่ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
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นราธิวาสมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  ข้อเท็จจริง  
    กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ ขอน าเสนอแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาชุมชน    
(2) การปกครองท้องถิ่น  
(3) การศึกษาปฐมวัย  
(4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(5) การจัดการ       
(6) การบัญชี    
(7) เกษตรและการแปรรูป 

และได้ผ่านการกลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 จ านวน 7 สาขาวิชา จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565   

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 7 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาชุมชน      (2) การปกครองท้องถิ่น      
(3) การศึกษาปฐมวัย   (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
(5) การจัดการ      (6) การบัญชี      
(7) เกษตรและการแปรรูป    

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย  
(1) การพัฒนาชุมชน      (2) การปกครองท้องถิ่น      
(3) การศึกษาปฐมวัย   (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
(5) การจัดการ      (6) การบัญชี      
(7) เกษตรและการแปรรูป    
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่ องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนนราธิ วาส              

ครั้งที่ 3/2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2565 ตรงกับวัน
อังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00น. 

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

 


