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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  1/๒๕๖1 
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายปกรณ์     ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายธีระ        อัครมาส   รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
5. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางกรรณิการ์  ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นายทวีบุญ    เชาวะเจริญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
4. นายสาคร            ปานจีน  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
5. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางสาวฮานีซะห์    บินยูโซะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาวฟาทูนี    มะมีเยาะ  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…สามัคคี คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพ่ือที่จะสร้างบ้านเมือง

ให้เข้มแข็ง ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 
เพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบ้านเมือง...” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558  

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอ นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(นักบริหารระดับต้น) สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะมีการคัดเลือกในวันอังคารที ่9 มกราคม 2561  

 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ธันวาคม  2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐ ดังนี้  

1. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดประชุมโครงการพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จ านวน  21 หลักสูตร ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ส านักวิชาการน านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาแบบเรียนคู่ขนานและเรียนต่อ
ยอดการศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป ของศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา   
ธิราช ยะลา ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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3. วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพจัดอบรมการเลี้ยงชันโรง 
กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ(ชุมชนบ้านทุเรียนนก) ณ บ้าน
ทุเรียนนก ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
30 คน 

4. ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560  ส านักวิชาการจัดกิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้า ณ ชุมชนต าบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
30 คน 

5. วันที่ 20 ธันวาคม 2560  
 การประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  3/2561  ณ ห้องประชุม

จันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ และสนับสนุนการสร้างหลักธรรมมาภิบาลในองค์กร  ณ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

6. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมร้องเพลงชาติที่ศาลากลาง โดยมีนายสมหวัง 

เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ เปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การท าขนม

พ้ืนบ้าน  ณ ชุมชนบ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 30 คน 

 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ เปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การท าขนม
พ้ืนบ้าน  ณ บ้านบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 30 คน 

7. วันที่ 30 ธันวาคม 2560  ส านักวิชาการจัดโครงการเมาลิคสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ใน 2 หน่วยจัดการศึกษา คือหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง และหน่วย
จัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเข้าร่วมทั้ งสิ้น   
1,250 คน 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม  
๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1     16,742,560.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2            262,800.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3           17,850.00       บาท 
รวม       17,023,210.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม       2,822,363.00 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน      1,728,952.00 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น      4,551,315.00 บาท 
   เงินคงเหลือ     12,471,895.00 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
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ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ธ.ค.                         1,892,912.63 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ธ.ค.                  11,878.78 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม                        ๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ธ.ค.                          ๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ธ.ค.             33,410.00 บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                         1,871,381.41 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.4   เรื่องปฏิทินการจัดอบรมงานหลักสูตรระยะสั้นเดือนกุมภาพันธ์ 256๑ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้นประจ าปีงบประมาณ 2561
ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560     

   กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ ได้จัดท าปฏิทินการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือ
โปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการจัดอบรมงานหลักสูตรระยะสั้นประจ าเดือนธันวาคม 25๖๐ 

สรุปเรื่อง  
ตามท่ีกลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้ด าเนินการจัด 

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต  ในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งได้ด าเนินการเปิดอบรมหลักสูตรการท าขนมไทยพ้ืนบ้าน จ านวน ๒ กลุ่ม ในพ้ืนที่บ้านบองอ        
ต.บองอ  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และในพ้ืนที่บ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  ในวันที่ 25 - 29 
ธันวาคม 2560     

  กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  ได้จัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต  จึงขอเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อโปรดทราบ    
 

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2560  

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 หน้า  จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑     เรื่องพิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ตามที่ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบวาระที่     

๕.๑ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบวาระที่                   
๔.๑ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 

 ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรระดับอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๔. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖. สาขาวิชาการบัญชี 
๗. สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
๘. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา          

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๘ สาขาวิชา 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา        

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๘ สาขาวิชา 
 
วาระท่ี ๔.2     เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๑๑ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม    
ตามท่ีกลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนในเรื่องการจัด 

การศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งกลุ่มงาน
หลักสูตรฝึกอบรมได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จากการศึกษาความต้องการของชุมชน  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ จ านวน ๖ หลักสูตร ประกอบด้วย 

 ๑.๑ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๑.๑.๑ การท าปุ๋ยหมักจากเชื้อเห็ดเก่า 
 ๑.๑.๒ การเพาะเห็ดโคนจากจาวปลวก 
 ๑.๑.๓ การปลูกต้นกาแฟในสวนยางและการดูแลรักษา  

 ๑.๒ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์ 
  ๑.๒.๑ การท ากะหรี่ปั๊บสายรุ้ง 
  ๑.๒.๒ การท าไข่เค็มฮาลาล ชนิดพอก(ไชยา) 
  ๑.๒.๓ การท าปลาส้ม 

๒. หลักสูตรฝึกอบรมสัมฤทธิบัตร จ านวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๒.๑ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาคหกรรมศาสตร์ 
  ๒.๑.๑ การแปรรูปกล้วยหอมทอง 
  ๒.๑.๒ การแปรรูปมะม่วงเบา 
 ๒.๒ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาเกษตรศาสตร์ 
  ๒.๒.๑ การปลูกพืชระยะสั้น 
 ๒.๓ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
  ๒.๓.๑ การค้าชายแดนใต้ 
  ๒.๓.๒ การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ 
 กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม ได้จัดท าการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่
ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ กลุ่ม OTOP ของจังหวัดนราธิวาส กลุ่มวิทยากร
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อิสระ เป็นต้น ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 

ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๑๑ หลักสูตร   

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ทบทวน หลักสูตรฝึกอบรมการเพาะเห็ดโคนจากจาวปลวก 

หลักสูตรฝึกอบรมการท าไข่เค็มฮาลาล ชนิดพอก(ไชยา) และหลักสูตรฝึกอบรมการค้าชายแดนใต้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2561  

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน            
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 2/2561 ตรงกับวันจันทร์  ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

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


