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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 6 /๒๕๖5 
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว บูทิก โฮเต็ล อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
3. นายดุสิต       สาวดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล    ตอยิบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิน่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  
นราธิวาส 

2. นายสาคร   ปานจีน ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  
นราธิวาส 

3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   
                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7. นางสุนิดา      เจตมหันต์   นักวิชาการศึกษา 
8. นายอิบรอเฮม  แวหะมะ   นักวิชาการศึกษา 
9. นายซ าซูเด็ง    มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายนิเซง       จินาแว   นักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่9 

สรุปเรื่อง 
 “…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคม

นั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...” 
                 พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1  
  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2565 ดังนี้ 
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 
   กิจกรรมทดลองการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัต
กรรมจักสานเสื่อกระจูดพื้นถ่ิน ภายใต้โครงการการส ารวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัต
กรรมจักสานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสได้ ณ ศูนย์แฟชั่นดีไซน์ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์เซรามิก 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา อาจารย์ศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้า
ร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน Lifelong Education 
of Institute of Community Colleges ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 
   ส านักวิชาการจัดกิจกรรมรายงานตัวและท าสัญญารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเกษตรและการแปรรูป ณ ห้องประชุมผกากรอง   
  ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรตารีอีนา ณ โรงเรียน
บ้านสามแยก อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
   คณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมประชุมรายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยมี พระ มหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะอาจารย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดปัตตานี 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A1,%E0%B8%9C%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip292xrY74AhWm7XMBHacdBMYQkeECKAB6BAgBEDc
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A1,%E0%B8%9C%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip292xrY74AhWm7XMBHacdBMYQkeECKAB6BAgBEDc
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ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 
   กลุ่มงานวิทยบริการ ส านักวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์บน
แพลตฟอร์มยอดนิยม Digital Marketing ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม
ทางไกล อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ Green Market เศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG ต าบลมะรือ
โบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
   กิจกรรมอบรมท าสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน (แปรรูปอาหารจากพืช
พ้ืนถิ่น เป็นของฝาก) ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 
   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สุขามัสยิด 
โดยได้รับความสนับสนุนจากชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ณ หมู่ที่ 2 บ้านทุ้งขมิ้น ต าบล
ตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สื่อเพ่ือห้อง ณ โรงเรียน   
ตาดีกา หมู ่2 บ้านทุ่งขม้ิน ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19  พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมสัญจรพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ก าหนดเเนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ในหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ณ วัดบุณณาราม ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้าง
สุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตนตามหลักศาสนา
อิสลาม ณ บ้านบือเจาะบองอ ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น(แปรรูปกล้วย) ภายใต้โครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
โมเดล BCG ณ ศูนย์ฝึกและปฏิบัติการอาหารและโภชนาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2565 
   กิจกรรมขยายผลถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมจัก
สานเสื่อกระจูดพ้ืนถิ่น ภายใต้โครงการส ารวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
   กิจกรรมการค้นหาอัตลักษณ์อาหารมลายูถิ่น(สาธิตการท าอาหารมลายูพ้ืนถิ่น) ภาคใต้ 
ภายใต้โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยทุนวัฒนธรรมอาหารมลายูถิ่น ณ ต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 
   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารหอประชุมกระจูด 
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 
   กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการสืบสานต่อ
ยอดศาสตร์พระราชาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายภาคแดนใต้ ณ ไร่ไอร์ปาโจ 
อ าเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้า
ร่วมโครงการเดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬาจังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565  
   กลุ่มงานวิทยบริการ ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
   ส านักวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรบริการ
วิชาการสู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมศึกษาความจ าเป็นการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดปัตตานี 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 
   กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกระจูดของกลุ่ม
หัตถกรรมจักสานงานกระจูดจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   กิจกรรมอบรมการท าตูปะสร้างสรรค์ เศรษฐกิจชุมชนบ้านละหาร ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ศาลาลูกไก่ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
   สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการจิตอาสาแบ่งปันความรู้ทางด้านบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น 
Smart Me วิสาหกิจชุมชน ณ บ้านทุ่งขม้ิน หมู่ 2 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดประชุมการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม 
ณ เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
   กิจกรรมการค้นหาอัตลักษณ์อาหารมลายูถิ่น (สาธิตการท าอาหารมลายูพ้ืนถิ่น) 
ภาคใต้ ภายใต้โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยทุนวัฒนธรรมอาหารมลายูถิ่น ณ 
บ้านเลขท่ี 30 หมู่ 2 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
   กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพ้ืนถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 
 



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่   6/๒๕65  ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕65       หน้า   5   
 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 
   ส านักวิชาการจัดสอบปลายภาคการศึกษาปีการศึกษา 2564 หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 
   กลุ่มงานวิทยบริการ ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าว การ
ถ่ายภาพ การน าเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
   สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา Young Content Creator   
(นักเล่าเรื่องชุมชนรุ่นเยาว์) ณ โรงเรียนบ้านตะโละ ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน  
พฤษภาคม 2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                  9,152,240.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (มี.ค.)                  4,969,720.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                  2,958,380.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 

   รวม                                          22,829,040.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                  13,140,944.10 บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                             1,441,796.97 บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                 14,582,741.07  บาท 
 PO                                                    681,731.56 บาท 
 เงินคงเหลือ                                   7,564,567.37  บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน เม.ย            4,340,277.93    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ค                          1,940.00     บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ค                                                 1,940.00     บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ค                                  11,542.00     บาท
ลูกหนี้เงินยืม เดือน พ.ค                                                      -           บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ค                                              11,542.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                4,330,675.93     บาท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องโครงการปฐมนิเทศผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯลงพ้ืนที่ศึกษา
ดูงาน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะ
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
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วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา   
2564 

สรุปเรื่อง 
1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

วิทยาลัยและระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่  29-31 สิงหาคม 2565 โดยมี
รายนามคณะกรรมการประเมินดังนี้ 

 
 
ที ่

 
คณะกรรมการ 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
หน่วยงานที่สังกัด 

ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

1 ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข - ประธานกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสปีการศึกษา  
2561-2563 

2 กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

กรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสปีการศึกษา  2563 

3 กรรมการ 
(บุคลากรภายใน
วิทยาลัยชุมชน) 

นางสาวศจมีาศ  พลูทรัพย ์  วิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

กรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสปีการศึกษา  2558-
2561 

 

2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด า เนินการ จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน 
และจุดที่ควรพัฒนาจากคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ผ่านมา
(ปีการศึกษา 2563) ในระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตร 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์   
ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
5/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ( พฤษภาคม 2565) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน” โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน  
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามกรอบงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 
2565 โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 42.76 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 24.06 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 25.50
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
    ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า หลักสูตรต่างๆที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิด ควรการ  
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆหรือกลุ่มองค์กรต่างๆเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2565  ซึ่งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ จ าเป็นต้องมีหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการบริการวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด 

ข้อเท็จจริง 
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานแพทย์แผน

ไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการด าเนินการจัดหลักสูตรด้านการนวดไทย สรุปว่า 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมีหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถ
ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตร

และการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุ มชน 
และกลุ่มอาชีพ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ จ านวน 150 

ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว 

 

มติที่ประชุม 
  โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาหลักสู้ตรตามกระบวนการของวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป 

   

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลาม 
ศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และมีจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาดังนี ้

 

ปีการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาออกกลางคัน 
2557 49 47 2 
2558 37 27 9 
2559 35 14 21 
2560 - - - 
2561 22 10 12 
2562 - - - 
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ปีการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาออกกลางคัน 
2563 - - - 
2564 - - - 

 

หมายเหตุ นักศึกษาตกค้างจากรุ่น 2561 เพ่ิงส าเร็จในปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 คน  
 

ปรากฏว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 หลักสูตรอนปุรญิญา สาขาวชิาอิสลาม
ศึกษา ไม่มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา และไม่มีนักศึกษาตกค้างที่อยู่ใน
หลักสูตรฯ ดังกล่าวแล้ว 

ข้อเท็จจริง 
ส านักวิชาการ  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ขอเสนอการปิดหลักสูตร

อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องจากไม่มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อ
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา และไม่มีนักศึกษาตกค้างที่อยู่ในหลักสูตรฯ ดังกล่าว 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบอนุมัติขึ้นทะเบียน ผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 

2565 และพบว่าในบางสาขาวิชามีความต้องการอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติมเฉพาะด้านเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อผู้เรียนนั้น 

ข้อเท็จจริง 
ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอรายชื่อผู้สอนพิเศษเพ่ือขึ้นทะเบียน

ผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  (กรณีพิเศษ)  ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการจัดการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางผการัตน์  ทองจันทร์ 
1.2 นางสาวดวงสมร  ราโอบ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 
2.1  นางภาณิศา  สวนจันทร์ 
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3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
3.1  นายธนเขมนันท์  แซ่อุ่น 

4. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
4.1 นางสาววรุณวรรณ  ศิลามาศ 

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

หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง  
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
พ.ศ.2558 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติขึ้นทะเบียนผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติขึ้นทะเบียนผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 คน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการปฐมนิเทศผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาที่
รับมาใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
สรุปเรื่อง  
   ปัจจุบันสถานที่ตั้งของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ได้รับความอนุเคราะห์ห้องส าหรับเป็นส านักงาน และห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนจากวิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 1 แต่เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 1 มีการขยายการ
จัดการเรียนในภาคเสาร์อาทิตย์ ท าให้ห้องไม่เพียงพอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงมีความจ า เป็นต้อง
หาสถานที่แห่งใหม่ในการใช้เป็นศูนย์ 
  โดยนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายจ าเป็น 
ปิยะรัตน์ เข้าพบ นางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีอ าเภอเมืองสุไหงโก-ลก และนายกิตติ หวังธรรม
มั่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ของการจัดการเรียนการสอน
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งในระยะแรก แก้ปัญหาโดยการย้ายไปจัดการเรียนการสอน ณ 
โรงเรียนเทศบาล 3 อ าเภอสุไหงโก-ลก ระยะท่ีสองแก้ปัญหาโดยการเช่าสถานที่ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และในอนาคต นายกิตติ หวังธรรมมั่ง และนางสุชาดา พันธุ์นรา จะบริจาคที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างเป็นอาคารของส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แสดงความ

ขอบคุณส าหรับการบริจาคที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ในอนาคตข้างหน้า และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าว
เพ่ิมเติมว่า การบริหารจัดการ ควรมีหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาของแต่ละอ าเภอที่วิทยาลัยจัดตั้ง เพ่ือ
สะดวกในการบริหารจัดการดูแล และสถานที่แห่งใหม่ที่จะเช่าส าหรับเป็นส านักงานนั้น โดยบริบทของ
พ้ืนที่แล้ว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก สามารถใช้พ้ืนที่จัดหลักสูตร
บริการวิชาการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และ
สามารถเป็นศูนย์บริการให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  

 

วาระท่ี 6.2 เรื่องโครงการจิตอาสาระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  โครงการจิตอาสาระดับอุดมศึกษา โดยโครงการนี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
โรงเรียน  ด าเนินการอยู่ในจังหวัดปัตตานี เป็นเวลา 3 ปี จังหวัดยะลา เป็นเวลา 3 ปี และจะขยายมายัง
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหลักสูตรนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สามารถเข้าร่วมโครงการโดยใช้งบประมาณใน
โครงการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 7 จังหวัดภาคใต้ 
สรุปเรื่อง 

โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 7 จังหวัดภาคใต้ครั้งนี้ ตั้งชื่อว่า บานอเกมส์ ครั้งที่ 
1 จะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ณ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

โดยจะขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
วาระท่ี 6.4 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

7/2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2565 ตรงกับวัน
อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


