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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  7/๒๕๖1 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง    ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการ 
3. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายอิบรอฮิม แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวฮานีซะ  บินยูโซะ   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ผู้เป็นข้าราชการพึงส าเหนียกตระหนักเป็นนิจ  ถึงความรับผิดชอบที่

จะต้องปฏิบัติงานของตัวร่วมกับงานของผู้อ่ืน และประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายได้ผล
สมบูรณ์ทุกส่วน เพ่ือน าพาประเทศชาติให้ก้าวไปถึงความเจริญมั่นคง ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง...” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9     
พระต าหนักจิตรลดารโหฐานชนมพรรษา 
26 กุมภาพันธ์ 2529 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณี
จังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Geopakr) 

สรุปเรื่อง 
  การประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัด
นราธิวาส (Narathiwat Geopakr) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี
หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Geopakr) 
จ านวน 23 หน่วยงาน โดยการประชุมในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงานต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Geopakr) น่าจะเป็นจุด
ที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน การอนุรักษ์บ้านเกิด 
ซึ่งตรงกับบทบาทของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่มุ่งเน้นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มีความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอ 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่อง การแต่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2561 ผู้รับสนอง
พระราชโองการ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
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ข้อเสนอ 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมบันทึกภาพเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 ปี ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

 ส านักอ านวยการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือนกรกฎาคม      
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ปีการศึกษา 2561 ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

 ส านักอ านวยการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 

 ส านักวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561 
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรอาหาร-ขนมพ้ืนเมืองนราธิวาส กลุ่ม 1 ณ  

ห้องเบอเกอรี่ อาคารระยะสั้น  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2561  
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมพัฒนาผ้าพ้ืนเมืองนราธิวาส ประจ าปี 

งบประมาณ 2561 ในกิจกรรมเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ต าบลเจ๊ะเหม อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
 นายสาคร ปานจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 

นราธิวาสเข้าพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความรู้โรงเรียนบ้านปูตะ (กิจกรรมการท าขนมพ้ืนบ้าน)
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านปูตะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561 
 ส านักส่งเสริมวิจัยและอาชีพจัดอบรมหลักสูตรอาหาร-ขนมพ้ืนเมืองนราธิวาส กลุ่ม 2      

ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนยะกัง 2 อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการอบรมพัฒนาผ้าพ้ืนเมืองนราธิวาส ประจ าปี 

งบประมาณ 2561 กิจกรรมการท าผ้าปะลางิง ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   
 บุคลากรวิทยาลัยชุมนราธิวาสเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 

วันที่ 21 กรกฎาคม -23 กรกฎาคม 2561  
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ส านักวิชาการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษานจ.สก.ปี61 พร้อมด้วยคณะวิทยากร อาจารย์พิเศษ และบุคลากร รวม150 คน ณ หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  
 ส านักวิชาการจัดซ้อมใหญ่พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม 

ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ในกิจกรรมการท าขนมพ้ืนเมือง ณ โรงเรียนบ้านแยะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
 ส านักวิชาการ น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจ านวน 20 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและ 

ร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ณ บ้านท่าพรุ ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมกลุ่มกระจูดนารา ณ อาคาร

ระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมพบปะผู้เข้าอบรมหลักสูตร

พัฒนาอาชีพ อาหาร-ขนมพ้ืนบ้านนราธิวาสกลุ่มที่1 กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ ายะกัง ณ ห้องเบอเกอรี่ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนยี่ยมชมผู้เข้าอบรมโครงการอบรม
พัฒนาผ้าพ้ืนเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการท าผ้าเปอลางิง และกิจกรรมการ
ท าผ้าปาเต๊ะ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 

การศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตร จ านวนทั้งสิ้น 284 คน  ใน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
ดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ณ โร งแรมอิมพีเรียล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 28กรกฎาคม 2561 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2651 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส 

 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ซึ่งมีนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมจ านวน 250 คน 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

โครงการจิตอาสา 
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม -27 กรกฎาคม 2561  

 โครงการจิตอาสาผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพ่ือน้อง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
(ราษฎรบ ารุง) อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัด 
นราธิวาส ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วมจัดนิทรรศการศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน 

เวียงสุวรรณวิทยาคม อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 

เคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ าเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  ๒๕๖1 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖1  สรุปดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    16,742,560.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2         262,800.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3         17,850.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       325,480.00         บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5     1,174,300.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6     6,597,130.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7     5,042,640.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9     1,255,100.00        บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10       176,656.00         บาท 
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ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน          5,455.00          บาท 

(นักศึกษาพิการ 2 ภาคเรียน) 
รวม             31,599,971.00 บาท 

   เบิกจ่ายสะสม    20,742,864.60  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             1,913,447.59 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           22,656,312.19 บาท 
   เงินคงเหลือ              8,943,658.81 บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอแนะให้เร่ง 
เบิกจ่ายงบประมาณ ของปี 2561 โดยท่านผู้อ านวยการเสนอต่อที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายของ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มิ.ย.        3,377,844.84   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ค.      19,620.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ค.              19,620.00  บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ค.             98,600.00 บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ค.             98,600.00 บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ      3,298,864.84 บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 



 

         รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 7/๒๕61  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕61      หนา้    8        
    

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามที่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ลาออกจากต าแหน่ง 
จ านวน  1 คน ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่าง และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการสรรหาบุคคลมาเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว นั้น   

 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  ต ามมติที่ ป ร ะชุ มสภาสถาบัน วิ ทย าลั ยชุ มชน  ครั้ ง ที่  7 /2561                         

ได้ประกาศแต่งตั้ง นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
  ตามที่มี การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2561            
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ  นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ เพ่ือสื่อสารให้วิทยาลัย
ชุมชน ทุกแห่งทราบ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคล ที่ สอ 434/2561 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ปีการศึกษา  2561 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 
9 กรกฎาคม 2561 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  งาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 16 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในการประชุมครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

6/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามบันทึกข้อความสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(5)/2180 ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม  2561 เรื่อง หลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
จ านวน 7 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา และบัดนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 4 
สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยสภาสถาบันวิทยา
ชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (รายละเอียดดังแนบ) และให้วิทยาลัยชุมชนน าหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
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การศึกษา 2561 และให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้อง
เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา  ปรัชญา  
วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร  
ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้   และเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตร ต่อไป 

ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)        
ในหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 4 สาขาวิชา 
และ 1 หมวดวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุมอนุกรรมการ
วิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง พิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน              
4  สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ในหลักสูตรอนุปริญญา 
ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561  ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือน าเสนอเห็นชอบหลักสูตรปริญญาต่อสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 

 

  ข้อเท็จจริง 

  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอหลักสูตรและแผนการจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จ านวน 4 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา ดังนี้ 

 (1)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 (2)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 (3)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
 (4)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 (5)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส จ านวน 4 สาขาวิชา  และ  1 หมวดวิชา 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส จ านวน 4 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นว่า ควรจะปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ โดยควรลดเนื้อหาและควร
เพ่ิมทักษะให้มากขึ้น หรือไม่ก็ควรสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาที่ตรงบริบทของวิทยาลัยชุมชนโดยตรง
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วาระท่ี ๔.2   เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง   
พ.ศ.2561  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

   สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
สืบเนื่องจาก วาระที่ 4.2 ขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่     
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีความจ าเป็นต้องจัดแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสต่อไป และการประชุมอนุกรรมการวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบ วาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวน  4 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน าเสนอเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 

 

 ข้อเท็จจริง   
 ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ขอน าเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรอนุปริญญาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จ านวน 4  สาขาวิชา ดังนี้ 
 (1)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(2)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
(4)  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 กฎ/ระเบียบ/บังคับ    
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ.2561 จ านวน  4 สาขาวิชา     

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2561 จ านวน  4 สาขาวิชา 
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วาระที่ ๔.3     เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2561 

สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   

ตามท่ี การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2559 มีมติเห็นชอบวาระที่ 
5.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2559 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2560 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่อง 
พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2560 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่5/2561 มีมติเห็นชอบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณา
กลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2561 และการ
ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2561 
มติเห็นชอบ วาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2561  

 

  ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา  2561 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จานวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
(2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(3) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(6) สาขาวิชาการบัญชี  
(7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
(8) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(9) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา   ภาค

การศึกษาท่ี 1/2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  ภาค

การศึกษาที ่1/2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นว่าควรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ และเน้นเทคโนโลยีให้กับ
นักศึกษาเมื่อจบจากวิทยาลัยฃุมชนนราธิวาส ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
วาระที่ 4.4       เรื่อง พิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรขนมอบเพื่อการค้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สรุปเรื่อง  
  เรื่องเดิม   

ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือการค้า ในการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 และวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 24 มิถุนายน 2561 ณ เรือนจ า
จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ลงทะเบียนเรียนจ านวน 30 คน และและการประชุมอนุกรรมการวิชาการ  วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2561 มติเห็นชอบ วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณา
กลั่นกรองและเห็นชอบการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพ่ือ
การค้า ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

 

 ข้อเท็จจริง  
 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ  จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขนมอบเพื่อการค้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
30 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (7) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขนม

อบเพื่อการค้า ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ขนมอบเพ่ือการค้า ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ 8/2561 

ประจ าเดือน กันยายน 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2561 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน       
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 8/2561 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 
2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องการจัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2561  
สรุปเรื่อง 
  โดยการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาศาสนา
พุทธ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2.กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาศาสนาอิสลาม ณ โรง
แรมอิมพีเรียล นราธิวาส ซึ่งเป็นการบรรยายธรรม และ มีการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ประพฤติดี 
เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  คณะครูอาจารย์-บุคลากร  คณะชมรมศิษย์เก่า 
   

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและอนุกรรมการสภาวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสัมพันธภาพของกรรมการสภาวิทยาลัยระหว่างกัน และเพ่ือ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน และในปีนี้เป้าหมายในการศึกษาดูงาน 
ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่  13–16 กันยายน2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่าวิทยาลัย 

ชุมชนบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยที่น่าสนใจและมีบทบาทภารกิจของงานที่เข็มแข็งแห่งหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสน่าจะได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


