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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 8 /๒๕๖3 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

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

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายบูรฮัน        หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
6. นายอิบรอเฮม      แวหามะ  นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับรู้ว่า สิ่งว่าสิ่งตนท า มีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย 

และเสียหายเพราะเหตุใด ข้อนี้มีประโยชน์ ท าให้รู้จักพิจารณาการกระท าของตน พร้อมทั้งข้อบกพร่อง 
ของตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระท า และความผิดพลาดต่างๆให้
ถูกต้องสมบูรณ์ ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนในกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ให้กับวิทยาลัยชุมชนนั้น ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  
   ดังนั้น เพ่ือให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าใจใน
บทบาทการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้น จึงมีข้อเสนอหารือ คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และปรึกษาหารือกับนายกสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ ขอเข้าพบปะกับท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ นายเอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจวิทยาลัยชุมชนให้ท่านได้ทราบ ในเรื่องการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ในกรอบต่างๆของวิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้น เพราะบริบทหน้าที่วิทยาลัยชุมชนในท างานมีภารกิจ
ค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนๆโดยน าเสนอให้ท่านทราบรายละเอียดในเชิง
ลึก ของวิทยาลัยชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3 ดังนี้ 
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วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 
ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาลายผ้าทอตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ

จ านวน3ศูนย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยแบบทวิภาษา 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

ร่วมถวายเทียนพรรษา ให้แก่ส านักสงฆ์ธรรมเจริญ เพ่ือน าไปใช้ในช่วงเข้าพรรษา ณ 
ส านักสงฆ์ธรรมเจริญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 

เปิดภาคเรียนใหม่ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563  
ปฐมนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาส าหรับ นักศึกษา ทุน กสศ ปี 2563 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าและได้พบปะกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การทอผ้า การออกแบบลายเชิงวัฒนธรรม โดยมีนางศิริออน ทับนิ่ม ประธานกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ให้องค์
ความรู้  ณ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัย ณ บ้านโต๊ะแดง หมู่ 5 ต.ปูโย๊ะ อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงเรียนน้ าตกปาโจ (วันครู 
2501) ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ผู้อ านวยการเป็นประธานในการประชุมผู้ เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาชุดแฟชั่นมลายูจากผ้าพ้ืนเมืองสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์กรณีศึกษา 
กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอเยาะ จ3.นราธิวาส 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพของชุมชน (การตัดเย็บ
เสื้อผ้าในโรงงาน เสื้อโปโล) ตามโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ 
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ การเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ชุมชนในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าตระกร้าจากย่านตอไฮ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านทุ่ง
เกร็ง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวา 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ผู้อ านวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ศึกษาการพัฒนาลายผ้าทอพ้ืนเมืองกลุ่มสตรีผ้าตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

อบรมครูพ่ีเลี้ยงกิจกรรมการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยแบบทวิภาษา ณ.เทศบาลต าบล.กะลุวอเหนือ อ.เมือง.จ.นราธิวาส 

นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกผักเหลียงในสวนยาง ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ณ บ้าน
บากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2563  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

โครงการ การเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการท าตีหมา ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านทุ่งเกร็งต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมการปลูกผักเหลียงในสวนยาง  ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักเหลียงในสวน
ยาง บ้านบากง 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัย ณ บ้านนากอ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมเสริมการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
วทิยาลัยขุมชนนราธิวาส บ้านบากง อ.รือเสาะ 16 -17 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสของวิทยาลัย  ณ ม.2 บ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน     
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 

ร่วมต้อนรับนายน าชัย กฤษณาสกุล รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน        
นายสุรเมษ สายสูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนตาก ณ ห้องประชุมจันทร์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอนพิเศษหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ

สุไหงโก-ลก   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการเลี้ยงชันโรง ประจ าปี2563. ครั้งที่1 ณ ชุมชนบ้าน ต.ลูโบะ
สาวอ อ.บาเจาะ. จ.นราธิวาส 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ บุคลากรของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ NBT ยะลา 

อบรมการเจาะน้ าไผ่ให้กลุ่มเป้าหมาย(ชาวบ้านทุ่งเกร็ง) ณ บ้านทุ่งเกร็ง อ.ระแงะ     
จ.นราธิวาส 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อ.แว้ง กิจกรรมการ
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์นกเงือก (การหล่อเบ้าปูนพลาสเตอร์รูปนกเงือก) ณ รีสอร์ทประชา
รัฐบ้านบาลา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  

กิจกรรม “วชช.จิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมจัดขึ้นมาเพ่ือให้
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แสดงความจงรักภักดี แสดงถึงพลังความสามัคคีของ
หน่วยงาน และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมด็จพระจ้อยู่หัว และพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมด็จพระจ้อยูห่ัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ชุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล ต.ต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิพระ
เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

ติดตามการท าเกษตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ณ ลุโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาเข้าเรียนใหม่โปรแกรมการบัญชี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ยกร่าง”หลักสูตรผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวด”ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษายะลา โดยมี อาจารย์ดวงแก้ว อัลภาชน์ ข้าราชการบ านาญ ผู้ท าวิจัยทดลองสรรพคุณของยา
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สมุนไพรซึ่งพบว่าสามารถบรรเทาอาการปวดข้อและลดผื่นแดงได้ภายใน 1 ชั่วโมงจากพืชมากกว่า 20 
ชนิด 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสน าบุคลากรวิทยาลัย
ชุมนนราธิวาสร่วมสัมมนา “ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal “ณ ห้องประชุม
จันทร์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       

กรกฎาคม 2563 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 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       985,020.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                            

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4     1,200,920.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)                        
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                          3,150.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5   36,782,605.00        บาท 
   ดึงงบประมาณคืน ครั้งที่ 6       981,740.00        บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7          40,000.00        บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10        924,150.00        บาท 

รวม                                               48,272,300.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    16,185,488.60 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              6,469,349.89 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            22,654,838.49 บาท 
   เงินคงเหลือ             25,617,461.51 บาท 
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  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มิ.ย         2,049,157.12   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ค             549,720.00   บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ค                                  549,720.00   บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ค                       160,500.00   บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ค             160,500.00   บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                2,438,377.12   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายนามผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส นั้น   
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทั้งเครือข่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงขอมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

รายนามผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ประเภทวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและภารกิจของ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ฮ น ด์ อิ น แ ฮ น ด์  อ า เ ภ อ รื อ เ ส า ะ  จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส
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โดยนางสาวนูรี เดวาลาแด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ อ าเภอรือเสาะ  จังหวัด
นราธิวาส 

2. ประเภทบุคคลดีเด่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2.1 ข้าราชการดีเด่น  ได้แก่ นางสาธิยา     บือซา 
2.2 พนักงานราชการดีเด่น ได้แก่ นางธาราพร    จันทร์อ่อน 
2.3 ลูกจ้างดีเด่น   ได้แก่ นางสาวอารมา แกมะ 
            นายมะสักรี    สามะดอหะแม 
2.4 ผู้สอนพิเศษดีเด่น  ได้แก่ นางวัลลภา    ลิ่วลักษณ์  
            นายมะรอมือลี วาหลง 
2.5 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายกาญจนวิช   บัวสว่าง 
2.6 ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น  ได้แก่  สิบต ารวจเอกมูฮัมหมัดคอซาฟี  ติยา 
3. ประเภทหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมพิธีประสาท   

อนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้แก่ 
  ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะว่า
ควรมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ราธิวาสในรูปแบบต่างๆด้วยเช่น กสศ,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น และควรเพ่ิมศิษย์เก่าดีเด่นใน
ทุกๆสาขาเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาต่อไป โดยเพ่ิมประวัติเรื่องราวข้อมูลของ
บุคคลที่เข้ารับรางวัลเพ่ิมความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานได้รับทราบและเป็นแบบอย่าง
ให้กับนักศึกษาด้วย 
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จาก

บุคคลภายนอกสถาบัน  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการสรรหาสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน จ านวน 7 ต าแหน่ง ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มติเห็นชอบและเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

1. นายเอกศักดิ์      คงตระกูล 
2. นายศิริชัย         สาครรัตนกุล  
3. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ 
4. รศ. ดร.นินนาท   โอฬารวรวุฒิ 
5. รศ.ฐาปนีย์         ธรรมเมธา 
6. นายพงษ์เดช      ศรีวชิรประดิษฐ์ 
7. ศาสตราจารย์ ครองชัย  หัตถา 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
1. รศ.ฐาปนีย์         ธรรมเมธา 
2. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ 
3. นายพงษ์เดช      ศรีวชิรประดิษฐ์ 
4. นายเอกศักดิ์      คงตระกูล 
5. นายศิริชัย         สาครรัตนกุล  
6. รศ.ดร.นินนาท   โอฬารวรวุฒิ 
7. ดร.สีลาภรณ์     บัวสาย 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องผลการสอบบรรจุข้าราชการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการสอบบรรจุข้าราชการเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งที่ว่างของวิทยาลัยชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีทั้งหมด 4
สาขาที่ว่าง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ,การท่องเที่ยว,เทคโนโลยีการเกษตร,สถิติและการวิจัย นั้น   
  ผลการสอบบรรจุข้าราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ทั้งหมด 2 สาขารายวิชา คือ 
ภาษาอังกฤษ และการท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤททธิ์

ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Nomal  
สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤททธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Nomal ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา กรุงเทพมาหานคร โดยเชิญบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประกอบด้วย สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวม จ านวน 10 คน  
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที ่7/๒๕63    ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕63      หนา้  10           
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ       
ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563) 
สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุมบริษัท ซัน โฟรซ่น ฟรุ้ต ในวาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม) ประกอบด้วย 

1.1 รั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวงเงินตามสัญญาจ้าง 3,899 ,๐๐๐ บาท (สามล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 180 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่สัญญา 
001/2563 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ผู้รับจ้าง หจก.ว.ก่อสร้างนราธิวาส โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้
ด าเนินงานอยู่ในระหว่าง งวดที่ 2 และงวดที่ 3 มีการเทคานเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรั้ว (ด าเนินการ 
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

(1) ผู้รับจ้างได้ท างานถมดินแนวรั้วทั้งหมด ได้ตามรูปแบบรายการที่ก าหนดแล้วเสร็จ 
งานงวดที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานในงวดแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
คิดเป็นเงิน 15 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 584,850 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563   

(2) ผู้รับจ้างก าลังท างานงวดงานที่ 2 งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ของ
งานรั้ว ช่วงที่ ๒ และงวดที่ ๓ งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ซึ่งคาดว่าจะสามรถท างานแล้ว
เสร็จพร้อมส่งมอบงาน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ในปลายเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นเงิน 30 % เป็น
จ านวนเงิน 1,169,700บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 1.2 ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงินตามสัญญา 4,000,000 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีระยะเวลา 120 วัน จ านวนงวด 3 งวด เลขที่สัญญา 002/2563 ลงวันที่ 
22 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา  23 เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก
แอล.วาย.เคร์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานไปแล้ว
จ านวน 2 งวด (ด าเนินการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

ผู้รับจ้างได้ท างานงานถมดินปรับระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนดแล้วเสร็จ งานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ส่งมอบงานในงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น
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เงิน 100 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 4 ,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนัดคณะกรรมการได้ในเดือนกรกฎาคม 

 1.3 โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน
ตามสัญญา 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 360 วัน จ านวนงวด 6 งวด เลขที่
สัญญา 003/2563 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 25 เม.ย.2563 สิ้นสุดวันที่ 20 
เมษายน 2564 ผู้รับจ้าง หจก.ยะกังวิศวกรรม โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ คือ จะมีการตอก
เสาเข็ม ในเดือนกรกฎาคม 2563 (ด าเนินการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการ งานตอกเสาเข็ม และเสาตอม่อ ภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 และจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็น
จ า น ว น เ งิ น 2 ,2 4 2 ,500บ า ท ( ส อ ง ล้ า น ส อ ง แ ส น สี่ ห มื่ น ส อ ง พั น ห้ า ร้ อ ย บ า ท ถ้ ว น ) 
 

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
  งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ 2  งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ของงานรั้ว 
ช่วงที่ ๒ และงวดที่ ๓ งานตอกเสาเข็มและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 2563 
คิดเป็นเงิน 30 % เป็นจ านวนเงิน 1,169,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในสัปดาห์หน้า   
   ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 คิดเป็นเงิน 100 % ของวงเงินจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งเบิกจ่ายไปแล้ว 
100%  
    โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) 
   ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการ งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และก าลังด าเนินการเสาตอม่อ 
คานคอดิน, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 1, เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1  และจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 
ได้ภายในเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสอง
แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบกรอบนโยบายและประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามพระราชบัญญัติสภาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37 คณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน มีอ านาจหน้าที่ (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบแผนการ



 

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 8/๒๕63    ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕63      หนา้   12 
 
 

จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการและ
การเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชน จัดท ารายละเอียด

(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารโครงการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือประกอบการ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงขอความเห็นชอบ(ร่าง)นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประเด็น
โครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โดย
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

(ร่าง)นโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากร ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรของวิทยาลัยชุมชน ให้มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือการปฎิบัติงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
หลักสูตรฝึกอบรม และการบริการวิชาการในชุมชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
  2. มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา และผู้รับบริการวิทยาลัยชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ตามวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัล ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
จิตอาสาเพ่ือส่วนรวม 

3. พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่
ผู้ยากจน 10% ล่างที่มีรายได้ต่ าสุด ผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ ผู้ว่างงาน ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19(Covid 19) และพ้ืนที่
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส โดยบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการพัฒนา 
  4. พัฒนาศักยภาพผู้น า เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้า    
การบริการและเศรษฐกิจชุมชนตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  5. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
ให้มีทักษะการดูแลสุขภาพ การสร้างงานสร้างรายได้ การสร้างคุณค่าและพลังทางสังคมของผู้สูงอายุ
ผ่านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
  6. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในชุมชน โดยใช้องค์ความรู้
จากงานวิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
  7. ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน การ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีมูลค่าเพ่ิม 
  8. สนับสนุนให้ครู ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ศึกษา วิจัย หรือจัดการ
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางสังคม และน าผลไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน พัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชน 
  9. สนับสนุนการใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 



   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที ่7/๒๕63    ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕63      หนา้  16           
 
 

  10. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทุกระดับทั้งใน
และต่างประเทศ 
  (ร่าง)ประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ ประเด็นข้อเสนอโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ผลผลิตท่ี 1 : ผู้รับบริการการศกึษาในวิทยาลัยชุมชน   

โครงการจดัหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพอาชีพชุมชน 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ
สื่อการเรียนรู ้"หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
ท่องเที่ยวด้วยสื่อออนไลน"์ 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
เพื่อผู้เรยีนในศตวรรษที ่21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ผูส้อนประจ า และผูส้อนพิเศษเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพือ่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ส านักอ านวยการ 

2.โครงการประชุมเตรียมความพรอ้มก่อนเปิด
ภาคเรยีนส าหรับอาจารยผ์ู้สอน 

ส านักวิชาการ 

3.โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรอนุปรญิญา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

4.โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักวิชาการ 

5.โครงการเสริมสรา้งความเข้าใจฝึก
ประสบการณ ์หลักสูตรอนุปริญญาให้กับ
นักศึกษา สถานประกอบการ หนว่ยงานใน
จังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

6.โครงการส่งเสรมิบทบาทกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

ส านักวิชาการ 

7.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

ส านักวิชาการ 

8.โครงการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ 
10.โครงการพัฒนาทักษะการเขียนนิตยาสาร
ทางวิชาการ "เรื่องเล่าบ้านฉัน(ก าปงกีตอ)" ของ
นักศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา 

ส านักวิชาการ 

11.โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ส านักวิชาการ 
12. โครงการร าลึกบญุคณุคร ู ส านักวิชาการ 
13.โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา 

ส านักวิชาการ 

13.โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

14.โครงการกจิกรรมการเรียนรู้ปดิเทอมเตมิ
ประสบการณ ์

ส านักวิชาการ 

15.โครงการสรา้งสัมพันธ์รับขวญัสู่สถาบันใหม ่
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

13 
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โครงการ ประเด็นข้อเสนอโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  16.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

  17.โครงการปรับแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ
และการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อสร้างอัต
ลักษณ ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

  18. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการระบบการ
บริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายใน 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

  19. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ส านักวิชาการ 
  20.เสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพ

สานสมัพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมนกัศึกษา
วิทยาลัยชุมชน  

ส านักวิชาการ 

  20.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานส านกังาน 

ส านักอ านวยการ 

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 
  
  

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเตรียมความ
พร้อมการให้บริการฝึกอบรม การบริการ
วิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

2.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยยกระดับ
การบริหารจัดการน้ าผ่านแอพพลิเคช่ัน 

ส านักวิชาการ 

3.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขยายพันธ์พืช
เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
โครงการจดัการความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาเพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
  
  

1.โครงการวิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารพื้นถิ่น
ตลาดน้ ายะกังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
สู่การสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

2.โครงการศึกษา สืบสาน สร้างมลูค่าเพิ่ม 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลองบานอ 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

3.โครงการส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรม
พื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

4.โครงการเสืบสานประเพณีเมาลดิินนบี ส านักวิชาการ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้   
โครงการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน   
โครงการจดัการความรูเ้พื่อ
เสรมิสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวชุมชนสู่
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด
นราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์   
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อ
ชุมชน 

1.โครงการพัฒนาทักษะการจัดท าสื่อพัฒนา
อาชีพโดยการเรียนรู้แบบออนไลน(์การพัดโรตี) 

ส านักอ านวยการ 

  2.โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการศึกษาบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลของครูและผู้สอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(Digital Learning 
Platform) 
 

ส านักอ านวยการ 
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โครงการ ประเด็นข้อเสนอโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศกึษา   

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ปฐมวัย 

1.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสรมิ
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ 
  
  
  
  
  

1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของจังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

2.โครงการส่งเสรมิการตลาดสินคา้ชุมชนสู่การ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

3.โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าทอและ
หัตถกรรมจักสานอันเนื่องมาจากงานศิลปาชีพ
จังหวัดนราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

4.โครงการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนด้วยอาชีพเกษตรและการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

5.โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม(Upskill & 
Reskill) 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

6.โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชา
มัคคุเทศก์ 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง   
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
  
  
  
  
  

1.โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ังคมพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส  

ส านักวิชาการ 

2.โครงการเสริมสรา้งการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
สุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต ้

ส านักวิชาการ 

3.โครงการเสริมสรา้งผู้น าจติอาสาท าดีด้วยหัวใจ
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส  

ส านักวิชาการ 

4.โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน "พอเพียง ตามรอย
พ่อหลวง ร.9"ของนักศึกษาและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

5.โครงการมหกรรมวิชาการตลาดนัดอาชีพและ
สินค้าชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ส านักวิชาการ 

6.ติดตามประเมินผลและประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานศึกษาและพัฒนาชุมชนชายแดนใต้
ต้นแบบ 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

7.โครงการมหกรรมวิชาการวัฒธรรมท้องถิ่นใน
จังหวัดนราธิวาส (เรารักษ์พหุวัฒนธรรม) 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 
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โครงการ ประเด็นข้อเสนอโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย   
โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ   
โครงการจดัการความรุเ้พื่อส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

1โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุแบบองค์รวม
โดยใช้หลักศาสนาเป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อน : ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

ส านักส่งเสรมิการศึกษา
และอาชีพ 

  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและประเด็นโครงการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสมีข้อเสนอแนะว่า ในข้อ 1 ข้อ 2 ควร มีเรื่องจิตอาสา เพ่ิมเติมเข้าไปด้วยเป็นการสนอง
นโยบายในภาพรวม ส่วนในข้อ 4 ควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะผู้น าที่บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมเติมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสควรมองยุทธศาตร์ของวิทยาลัยถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับนักศึกษาว่าจบแล้วต้องเป็นอย่างไร 
เช่น จบจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สามารถสอบแข่งขันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)ได้
ร้อยละ 80 เป็นต้น และเน้นในเรื่องการบริหารจัดการของชุมชน ของพ้ืนที่  เช่น เรื่องการบริการ 
การเกษตร ธุรกิจ เศรษฐกิจเป็นต้น โดยมีนวัตกรรมทางสังคมเป็นแกนหลักส าคัญ ซึ่งผลก าไรที่ได้ต้อง
คืนกลับไปสู่สังคม ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง และเน้นบุคลากรในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน
ต่างๆให้มีความช านาญมากข้ึน 
วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้ วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และได้รับการอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้จากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อคราวประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 และครั้งที่ 5/2563 โดยมีวงเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,450,810 บาท แยกเป็น งบด าเนินงาน 1,585,580 บาท และงบครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 865,230 บาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ได้ด าเนินการตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,338.05 บาท แยกเป็น งบ
ด าเนินงาน 775,343.05 บาท งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 619,995 บาท  
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ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง

การใช้จ่ายเงินรายไดจ้ากเงินเหลือจ่าย หมวดงบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในงานอาคารสถานที่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,290 บาท คือ 1)เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท และ2)เครื่องสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
4,250 บาท ชดเชยเครื่องเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ช ารุดบ่อยและไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อมแซม   

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องก าหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

ก าหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563           
ณ  หอประชุมบรมราชกุมารี  ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ซึ่งกิจกรรม เริ่ม เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยประธานในพิธี นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส   
มติที่ประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

9/2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 9/2563 ตรงกับวัน
อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที ่7/๒๕63    ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕63      หนา้  18           
 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


