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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  6/๒๕๖2 
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ  อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
4. นายรพี          มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย      รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 

     เลขานุการสภาฯ 
2. นายสาคร            ปานจีน                 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นายบูรฮัน           หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
7. นายซ าซูเด็ง         มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวนูรีซาร์     กุโน   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป         

ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ 
ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึก ให้ศัตรูมาจู่โจมท าลายชาติของตน 
ดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพ่ีน้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษา
บ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้น ให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี  ความยินยอมเสียสละส่วนตัว เพ่ือ
ประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ เป็นคุณธรรมประจ าใจอยู่เนืองนิจ  ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องแนะน าคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง  
  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มี คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ซึ่งมีการแต่งตั้งตาม
กระบวนการเรีบยร้อยแล้วนั้น 
 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ขอน าเสนอ คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สรุปดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกอบด้วย  
1) ประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
2) นายบดินทร ์ แวลาเต๊ะ       รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 

 นราธิวาส 
3) ผศ.ดรสายทอง  แก้วฉาย อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 

4) นายระวิ   แก้วสุกใส         อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 

5) นายสมมาศ  ประทุมวัลย์    อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกัน 
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คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 

6) นายโสภณ     อีแมลอดิง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

7) ว่าที่ร้อยตรีเจตน์   มาหามะ   อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

8) นางสาธิยา  บือซา      อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนประจ าใน 
     วิทยาลัย 

9) นายรุสดี    บินหะยีสะมะแอ  อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ที่มาจากผู้สอนพิเศษ 
 

2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกอบด้วย 
1) นายเมธา      เมฆารัฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

 นราธิวาส 
2) นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา   รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

                                    นราธิวาส 
3) นายสมโชติ    เสาร์ศรีอ่อน    กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4) นายสุทธิพงษ์  พุฒิไพโรจน์    กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
5) นายชัยนรินท์  เกียรติ์อภิญญากร   กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
6) นายสมาน      แตบาตู         กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
7) นางอรพนิท ์   พ่ึงค า      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
8) นายสัญชัย     ปุรณะชัยคีรี    กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
9) นางศิริพร      เลาหะกุล      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2562 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562   

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมืองในกิจกรรม 
การฉีดยาและผสมพันธุ์  เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการฉีดยาโคในการผสมพันธ์ 
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562  

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 13 พฤษภาคม  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ
บริการวิชาการ ประจ าปี 2562 ในหลักสูตรการท าขนมอบเพ่ือธุรกิจ , หลักสูตรการท าผ้าเปอรางิง , 
หลักสูตรการท าขนมจีบ-ซาลาเปา,การท าขนมเบเกอรี่และการประดิษฐ์กระเป๋า ณ เรือนจ าจังหวัด
นราธิวาส  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562    

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562   

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ณ อาคารอนุปริญญา 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจัด กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562   

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับคณะจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ในการศึกษาดูงานการสร้างแบรนด์ของกลุ่มภายใต้โครงการวิจัยเพื่อสร้างBRAND เสื้อผ้ามุสลิม ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ณ โรงงานแฮนอินแฮนรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์เรียนรู้
กระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส 

 ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
(ต่างประเทศ)รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562   

ส านักบริหารงานโครงการพิเศษจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2562 

สรุปเรื่อง 
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  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 สรุปดังนี้ 
 

   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1     13,006,390.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2          604,200.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3       1,496,200.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4       8,646,800.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5         105,600.00 บาท 
   เงินอุดหนุน นักศึกษาพิการ           1,710.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6        821,570.00 บาท 
   เงินอุดหนุน คชจ.โครงการยาเสพติด                50,000.00 บาท 
   เงินอุดหนุน นักศึกษาพิการ           2,420.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          16,810.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 8     5,738,910.00 บาท 

รวม              30,490,610.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม     5,144,493.53  บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,402,729.49 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            17,547,223.02 บาท 
   เงินคงเหลือ             12,943,386.98 บ า ท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน เม.ย       2,859,386.88     บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ค           736,395.00  บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ค                    736,395.00  บาท 
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รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ค                     598,018.00  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม              46,800.00  บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ค           644,818.00  บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ     2,950,963.88  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 
17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

5/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1  เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  

ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2562  ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2562 มีมติเห็นชอบวาระที่ 

4.5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาชุมชน (2) การปกครอง
ท้องถิ่น (3) การศึกษาปฐมวัย (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5) เทคโนโลยีการเกษตร และ (6) การท่องเที่ยว 
และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่5/2562 มีมติเห็นชอบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาและแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2562  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวน  2  สาขาวิชา  คือ  (1)  การบัญชี  (2)  การจัดการ 
แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ  กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562  ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2562 
ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 สาขาวิชา ดังนี้  

(1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
(2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
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(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(5) สาขาวิชาการบัญชี  
(6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น  2562 จ านวน 8 สาขาวิชา  
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น  2562 จ านวน 8 สาขาวิชา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

7/2562 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2562 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์
ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 7/2562 ตรงกับวัน
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 

 

 

 

 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


