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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 1 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ท้องถิ่น 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกิตติ        หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา     พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1.  นายศุภชัย      รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  

อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…อัน การท างาน นั้น กล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นส าคัญ คือ 

ความสามารถในการใช้วิชาการอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธ์ติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะในวงการเดียวกันหรือต่างวงงานกัน อีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ ย่อมด าเนินควบคู่ไป
ด้วยกัน...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

สรุปเรื่อง เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส 
  การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 
2563 โดย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” ซึ่งจะมีลงพ้ืนที่ในอ าเภอต่างๆ ประกอบด้วย 
อ าเภอเมือง อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอสุไหงปาดี โดยก าหนดการคร่าวๆ คือในวันที่ 20 มกราคม 
2563 คณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และพบกับตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อ
สายจีน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหล า  จากนั้นจะ
เดินทางต่อไปยังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมพบปะกับประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการ ด้านสาธารณสุข 
ผลิตภัณฑ์ OTOP การค้าออนไลน์ หลังจากนั้น จะเดินทางต่อไปยังวัดประชุมชลธารา อ าเภอสุไหงปาดี 
เพ่ือเยี่ยมและพบปะประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ก่อนจะเดินทางไปส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส เพ่ือร่วมพูดคุยกับผู้น าทางศาสนาและประชาชนไทยชาว
มุสลิม ส่วนวันที่ 21 มกราคม 2563 นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)  โดยเป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า เป็นโอกาสอันดีส าหรับชาวนราธิวาส และถ้ามีโอกาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรน าเสนอ
ภารกิจการท างานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ในเรื่องการศึกษาที่เปิดโอกาสส าหรับผู้ขาดโอกาส ในด้าน
การส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น  
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วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖2 ดังนี้ 
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก น าทีมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธฺเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกัน
พัฒนาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น าทีมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธฺเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกัน
พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขุดผักตบชวา และร่วมกันปลูกต้นหมากแดงเพ่ิมเพ่ือ
พ้ืนที่สีเขียวในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ 
โรงเรียนนราสิกขาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เพ่ือ
น้อมร าลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร.มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส 

 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราท าความ ดี ด้วย
หัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑล วัดเขากง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ณ โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 ธันวาคม 2562  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เพ่ือ
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerancee ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังวหัดนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  
วันที่ 12 ธันวาคม 2562   

 ส านักวิชาการจัดการประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม
จันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระ
ราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

บุคลากรส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพเข้านิเทศติดตามและประเมินผลการท ากรอบรูป
ใบไม้สีทอง ในโครงการครูพ้ีเลี้ยง พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์รายการ "ตะวันยิ้ม" ณ โรงเรียนน้ าตกปาโจ(วัน
คร ู2501) อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 15 ธันวาคม 2562  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดประชุมองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งที1่/2562 ณ ห้องประชุมทุเรียนนก ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 16 ธันวาคม 2562  

    ส านักอ านวยการจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2562 ในวันจันทร์ 
ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

    งานประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากร ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพเข้าแนะแนว 
การศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณโรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรม “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชน
จังหวัดชายแดนใต้” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 18 ธันวาคม 2562  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา 7 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562  

   งานประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากร ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ เข้าแนะแนว
การศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณ นิรันดรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562   

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมแสดงความยินดีกับกับนายสมหวัง เรืองเพ็ง ที่เข้ารับ
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
วันที่ 24 ธันวาคม 2562  

งานประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากร ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ เข้าร่วมแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ณ โรงเรียนต้นตันหยง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  

   บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ 
7 จังหวัด ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
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   งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้า
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน ต าบล
ไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562   

   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับค าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส,นาย ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นางพาตีเมาะ    
สะดียาม ูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายไพโรจน์ จิตรงาม รองผู้ว่าราขการจังหวัดนราธิวาส 
ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี ประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมงาน ณ สวนอาหารริมน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน    
ธันวาคม 2562 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2562 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2      5,819,030.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน) 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3      5,819,030.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                           985,020.00 บาท 

รวม              10,303,215.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม      2,335,158.42 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,059,993.65 บาท 
 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              4,395,152.07 บาท 
   เงินคงเหลือ               5,908,062.93 บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ย        2,530,070.28   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ธ.ค            219,999.34    บาท 
รวมรายรับ เดือน ธ.ค                    219,999.34 บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ธ.ค                       57,024.05    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม              72,700.00    บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ธ.ค           129,724.05    บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ         2,620,345.57   บาท 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการจัดสรรเงินรายได้คืนสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 
3 ของเงินรายได้ประจ าปี ให้ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้บริหารในกิจการทั่วไปของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน นั้น 
  ข้อเท็จจริง    

งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประสานกลุ่มงาน
การเงิน โอนเงินรายได้ร้อยละ 3 ของเงินรายได้ประจ าปี ได้ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว ใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 57,024.05 บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรท าแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการในกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่จ าเป็น
เร่งด่วน  เสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส าหรับ
นักศึกษารุ่น 2561 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษา  หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561  
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องการจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ (ระนอง พังงา สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส) จะด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8 ระหว่าง
วันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี   

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ

วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8 รายละเอียดดังนี้ 
1.การแข่งขันทักษะวิชาการ 

 สาขาวิชาการจัดการ“การเป็นผู้ประกอบการ น าเสนอขายสินค้าชุมชน” 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“การตัดต่อภาพยนตร์” 
 สาขาวิชาการจัดการ“การเป็นผู้ประกอบการ น าเสนอขายสินค้าชุมชน” 
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน“การน าเสนอจุดเด่นของชุมชน” 
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 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น“การแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์และน าเสนอ
โจทย์จากชุมชน” 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย“ศิลปะสร้างสรรค์จากงานกระดาษ” 
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 การท าบุหงาซีเระ 
 การจับจีบผ้าโต๊ะวิทยากร 
 การจัดดอกไม้สดในแจกันทรงสูง 
 การจักสานด้วยเชือกพลาสติก 
 เย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ 

3. การน าเสนองานวิจัย 
 งานวิจัยประเภทงานวิจัยชุมชน 
 งานวิจัยประเภทงานวิจัยการเรียนการสอน 

4. การแข่งขันบนเวที   
 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ชาย) 
 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (หญิง) 
 การประกวด Smart boy & Girl 
 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) 
 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง) 
 การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย) 
 การแข่งขันร้องเพลงสากล (หญิง) 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2562 วันจันทร์ที่ 
16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
11/2562 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 เรื่องโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุน 
ทรัพย์และด้อยโอกาส(กองทุน กสศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

โดยกองทุน กสศ.ได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส (กองทุน กสศ.)ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ได้รับงบประมาณ จ านวน 555,000 บาท ในชื่อโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้าง
เศรษฐกิจยั่งยืน เป้าหมายจ านวน 60 คน โดยใช้เวลา 6 เดือน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกองทุน กสศ.ในโครงการแฮนด์

อินแฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย จ านวน 60 คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้     
1.แรงงานนอกระบบ จ านวน 50 คน 2.ผู้ว่างงาน จ านวน 5 คน และ 3.ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ 
จ านวน 5 คน. โดยกิจกรรมที่อบรม มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การท าบัญชีครัวเรือน       
2.กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า 4.กิจกรรมการขายของ
ออนไลน์ โดยขั้นตอนแรกจะด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพ 
โครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน  ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
กับ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และกิจกรรมอ่ืนๆจะด าเนินการต่อไป 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม  
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ได้มีการท าบันทึกข้อตกลง 
ความเข้าใจ ( Memorandom of Understanding) สนับสนุนงานด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส นั้น  
   ในการนี้ เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาพัฒนา
ทักษะอาชีพและฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังชาย-หญิง จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.ขนมอบเพื่อธุรกิจ    จ านวน   45 ชั่วโมง   จ านวน  35 คน 
  2.การท าขนมจีบ-ซาลาเปา จ านวน   15 ชั่วโมง   จ านวน  35 คน 
  3.การท าขนมไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  30 ชั่วโมง   จ านวน  35 คน 
  โดยขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทน
วิทยากร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง อันน าไปสู่การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อพ้นโทษออกจาก
เรือนจ า 
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ข้อเท็จจริง                     
  ในการนี้  กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่ง เสริมการศึกษาและอาชีพ                             

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม  
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณา ยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและอนุมัติยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา   
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2561 มีมติเห็นชอบวาระที่ 

5.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2561 แล้วนั้น  
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท ารายงานการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561 
ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการ  
และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น  2561 จ านวน 9 สาขาวิชา  
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ส าหรับนักศึกษารุ่น 2561 จ านวน 9 สาขาวิชา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์งานด้านการสอน ของนักศึกษาจาก

ประเทศต่างประเทศ(ประเทศอินโดนีเซีย) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่
ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายไพศาล ตอยิบ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรี ยน และต าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์งาน
ด้านการสอนของนักศึกษาจากประเทศต่างประเทศ(ประเทศอินโดนีเซีย)  เป็นความร่วมมือโรงเรียน
อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ กับมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยจากประเทศ
อินโดนีเซียจะส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์งานในด้านการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญว่า โครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถ
เพ่ิมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในด้านภาษา วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
การทดลอง น าร่องฝึกประสบการณ์กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก่อน แล้วค่อยต่อยอดต่อไปในอนาคต     
  ข้อเท็จจริง 
  โดยมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย ได้ส่งนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ที่มา
ฝึกประสบการณง์านในด้านการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์  จ านวน 
15 คน ในช่วงเดือนประมาณเดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ รับ
ฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน และอีก 5 คน จะขออนุญาตน านักศึกษามาเพ่ือทดลองน าร่อง
โครงการ ฝึกประสบการณ์ในด้านการสอนกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 5 คน  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า โครงการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์งานด้านการสอนของนักศึกษาจากประเทศ
ต่างประเทศ(ประเทศอินโดนีเซีย) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็น
อย่างมาก และยังเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในด้านภาษา 
วัฒนธรรม ในเบื้องต้นคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความเห็นว่า วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส สมควรรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียที่มาฝึกประสบการณ์ในด้านการสอนกับวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ซึ่งคิดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสร้างความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์
งานด้านการสอนหรือฝึกประสบการณ์ด้านอื่นๆกับต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ควรน าเสนอแผนงานต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบเพ่ือจะได้บรรจุในการจัดสรรงบประมาณรองรับ
ต่อไป 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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วาระท่ี 6.2 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง   

เรื่องเดิม   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น 

 
  ข้อเท็จจริง   

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอแผนการรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 และปฏิทินการรับสมัคร ในคราวประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/2562 โดยเดิมการรับสมัครนักศึกษา อยู่ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 
20 กุมภาพันธ์ 2563 จะขยายเวลาเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 14 มกราคม 2563 - 4 มีนาคม 
2563 เนื่องจากช่วงเวลาเดิมดังกล่าว โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในช่วงการสอบและไม่เสร็จสิ้น
กระบวนการจบการศึกษาของโรงเรียน ท าให้นักเรียนของโรงเรียนต่างๆไม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตาม
กระบวนการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 ข้อเสนอ  
          เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ
อย่างทั่วถึง และควรเน้นการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ มีการแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ
ให้ทั่วถึง เน้นจุดเด่นของวิทยาลัย เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น  
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและภาคีเครือข่ายสนับสนุน 
วิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบาย ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก้าวไปสู่วิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสและภาคีเครือข่ายสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน ด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด 
เพราะคนเป็นกลไก ท าให้เกิดงาน งานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพและศักยภาพองค์กร อยู่ที่
ศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 1)คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2)
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3)เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/
ผู้ช่วยเลขาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ 4) บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะว่า การพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและภาคีเครือข่ายสนับสนุนวิทยาลัย
ชุมชน ควรตอบโจทย์ หรือเน้นจุดเด่นที่เราจะไปศึกษาเพ่ือมาต่อยอดกับงานหรือภารกิจของวิทยาลัย



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่  1/๒๕63  ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕63       หนา้  13 
 

ชุมชนนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และควรเน้นประโยชน์ของนักศึกษาและชาวบ้าน
เป็นหลัก ไม่ว่าจะศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนด้วยกันเอง หรือวิทยาลัยชุมชนใน
ต่างประเทศ  
 

วาระท่ี 6.4 เรื่องนัดปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2563 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น  

ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวมีคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่วนใหญ่ ติดราชการ/
ติดภารกิจ จึงมีมติขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 
2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.5 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2563 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 2/2563 ตรงกับวัน 
อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

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


