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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 10 /๒๕๖3 
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
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. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
3. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น   ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นายบูรฮัน    หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 
7. นายอิบรอเฮม   มาหะมะ   นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การท าดี นั้นท ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งท าได้

ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียง
พยายามให้สุดก าลัง ในการสร้าเสริมและสะสมความดี...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค าสั่งที่ 33/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1. นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา  ประธานกรรมการ  
2. นายธีระ    อัครมาส    กรรมการ  
3. นายยูโซะ   ตาเละ   กรรมการ 
4. นายถนอม  อินทรก าเนิด  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

และได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ก าหนดการเสนอวิสัยทัศน์ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 

 โครงการจิตอาสาการคัดแยกขยะมูลฝอยสาขาการปกครองท้องถิ่น ณ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนหมู่  4 บ้ านไอบือแต ต า บลช้ าง เผื อก อ า เภอจะแนะ จั งหวัดนราธิว าส
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วันที่ 2 กันยายน  2563  
 โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการ ณ โรงเรียนบ้านทอน 

ต าบลโตกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ศึกษาดูงานในกิจกรรมการปลูกไม้ไผ่ครบวงจร การสาธิตและฝึกปฏิบัติการท าสบู่จาก

ชาร์โคลใน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Project based)  สวนไผ่อาบู 
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
วันที่ 3 กันยายน 2563 
 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การออกแบบแฟชั่นและการ
แต่งกาย โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม 
โรงงานวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ 

โครงการบริหารขยะกลุ่มสตรีทอผ้าตะปอเยาะของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 61  
ณ กลุ่มสตรีทอผ้าตะปอเยาะ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

ศึกษาดูงานในกิจกรรมการปลูกไม้ไผ่ครบวงจร วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่ง อ าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี 
วันที่ 5 กันยายน 2563 
  จัดท าเวทีประชาคมการท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ณ ฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 6 กันยายน 2563 

ถอดบทเรียน โครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวภาคกลางตามหลักสูตรของนักศึกษา
โปรแกรมการท่องเที่ยว 

โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตาดีกามันฟัรฎูอีน บ้านบือรา
เปะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ของนักศึกษาอิสลามศึกษา 
วันที่ 8 กันยายน 2563 

โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดป่าพรุโต๊ะแดง ของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอ.สุไหงโกลก รุ่น  61 ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมขาติป่าพรุ       
สิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

โครงการการจัดการขยะเพ่ือสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดคลองตัน อ าเภอตากใบ   
จงัหวัดนราธิวาส 
วันที่ 9 กันยายน 2563 
  โครงการอบรมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานวัสดุจากธรรมชาติ ในกิจกรรมการ น าเสนอ
และรายงานผลผลิตภัณฑ์กระจูด ลิเภา ปาหนัน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 11 กันยายน 2563 

โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์ ของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ไร่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านฮูแตตูวอ 
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมอนุรักษ์การ
ปลูกป่าชายเลน ณ หาดปูลาเจ๊ะมูดอ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 12 กันยายน 2563 
นิทรรศการหัตกรรมจักสานของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส และเข้าร่วมชมการเดิน

แฟชั่นโชว์ผ้าทอพ้ืนเมืองและงานหัตกรรมจักสาน ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนรานราธิวาส ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง  

กิจกรรม “กวนฮาซูรอ” เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวไทย
มุสลิมและสร้างความรักสามัคคีของนักศึกษา 
วันที่ 15 กันยายน 2563 

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล วันเก็บขยะชายหาดสากล International Coastal 
Cleanup day ณ หาดนราทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวิทยบริการ ณ บริเวณอาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กิจกรรมปันสุขเพ่ือน้อง บริจาคของให้แก่บ้านเด็กก าพร้าดารุลอีมาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 16 กันยายน 2563 
   โครงการจิตอาสาพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกฉัตรวาริน ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอ    
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 17 กันยายน 2563 
  โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง พร้อมจัดแสดงนิทรรศการในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์จักรสานส าหรับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อ าเภอแว้ง 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส ในเรื่องหลักสูตรการ
เขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพในยุค New Normal (V.2020-1) ณ ห้องประชุม(ชั้น 1 ) อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนราธิวาส โดยมีนายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเป็นพยานในการท าบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ 

โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการธุน
กิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่18-20 กันยายน 2563ณ ฟาร์ม
ตัวอย่างไอร์บือแต อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 20 กันยายน 2563 

โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจ
การขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน(ผลิตภัณฑ์เกษตร) ณ ฟาร์มตัวอย่างไอร์บื อแต ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอขะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 23 กันยายน 2563  

จัดนิทรรศการแสดงผลงานในเรื่องการเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์และผลการศึกษาชุมชนเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน:กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส  

โครงการจิตอาสา โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา ของนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นรุ่น
61 หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส  



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 10/๒๕63    ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕63     หนา้   5 
 
 

วันที่ 24 กันยายน 2563  
  โครงการโรงเรือนอัจฉริยะนวัตกรรมการปลูกพืช ณ ชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมบ้าน
ฮูแตทูวอ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 กันยายน 2563  

โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ มัสยิดซัยยีดะห์กอรกอวี (บ้านทอน) หมู่ 
12 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 กันยายน 2563 
   กิจกรรมสืบสานศิบปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนิอาแซ  ซิอูเซ็ง เป็นประธานในพิธีเปิด 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
กันยายน  2563 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน 2563 สรุปดังนี้ 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)  3,499,165.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)  5,819,030.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3 (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)     985,020.00 บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4 (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)  1,200,920.00 บาท 
  ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาพิการ         3,150.00      บาท 
  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 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12                    16,000.00        บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 14                3,751,685.00       บาท 
  ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาพิการ                 1,3900.00        บาท  
  ดึงงบประมาณคืน ครั้งที่ 15                 227,684.00        บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 16                   490,000.00        บาท 
  ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 21                   120,000.00        บาท 
  ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาพิการ                 27,500.00        บาท 
  รวม                                                     52,451,191.00       บาท 
  เบิกจ่ายสะสม               26,716,198.57 บาท
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เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                        9,599,246.11 บาท 
  เงินกัน (PO)               16,130,094.00 บาท 
  รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                       52,445,538.68 บาท 
  เงินคงเหลือ                             5,652.32  บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ส.ค         2,616,277.12  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ส.ค             405,008.00   บาท 
รวมรายรับ เดือน ส.ค                                  405,008.00   บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ส.ค                       171,450.00  บาท 
ลูกหนี้เงินยืม      -        บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ส.ค             171,450.00  บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 2,849,785.12  บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอผลทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นกรอบในการก ากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีตัวชี้วัดการประเมินความส าเร็จการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ 
และระดับรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบทเรียนออนไลน์ที่วิทยาลัยชุมชนผลิตได้
พร้อมใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมีการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ 
และระดับรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ค่าคะแนนที่ได้ 2 จากคะแนนเต็ม 5  

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบทเรียนออนไลน์ที่วิทยาลัยชุมชนผลิตได้
พร้อมใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5  
  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยชุมชน ค่าคะแนนที่ได้ 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ค่าคะแนนที่ได้ 4 จากคะแนน
เต็ม 5 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า 
การประเมินตัวชี้วัดเพ่ือรับรองความส าเร็จการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน นั้น ควรเน้นกรอบให้
เป็นไปตามกระบวนการ และแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและ
ใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพบว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 51 ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 42 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.35 โดยจ าแนกได้ ดังนี้  1)
ตัวชี้วัดที่ด าเนินการบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 29 ตัวชี้วัด 2)ตัวชี้วัดที่ด าเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย จ านวน 13 ตัวชี้วัด และ3)ตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 56.86, 25.49 และ 17.64 ตามล าดับ รายละเอียดผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีการจัดอันดับในระดับสถาบัน เพ่ือน าผลเปรียบเทียบให้เกิดการพัฒนา เป็นการขับเคลื่อนงาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วาระท่ี 1.2.7 เรื่องสรุปรายงานการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการปิดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ท า
ให้รัฐบาลต้องประกาศปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการเรียนของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ท าให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เพ่ือไม่ให้
กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยใช้การการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Classroom , Zoom , Meet และโปรแกรม Loom แทน นั้น 
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  ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในปี 2563 ผ่านระบบ Google Classroom , Zoom , Meet และโปรแกรม 
Loom  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 

15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี ้
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
9/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 (เดือนกันยายน – กันยายน 2563) 
สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 15 กันยายน 
2563  ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 
เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนสิงหาคม- กันยายน) 
ประกอบด้วย 

1.1 รั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงินตามสัญญาจ้าง 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 (ด าเนินการ        
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563) ดังนี้ 

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)  
และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  พร้อมทั้งเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย 

1.2 ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด าเนินการเรียบร้อยพร้อมทั้ง
เบิกจ่ายไปแล้ว 100%  

1.3 โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วงเงินตามสัญญา 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  มีระยะเวลา 360 วัน จ านวนงวด 6 งวด 
เลขที่สัญญา 003/2563 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 และเริ่มสัญญา 25 เม.ย.2563 สิ้นสุดวันที่ 20 
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เมษายน 2564 ผู้รับจ้าง หจก.ยะกังวิศวกรรม โดยมีความคืบหน้าของการด าเนินการ  (ด าเนินการ 
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563) 

 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)และส่งมอบงานภายในเดือนตุ ลาคม 2563 งวดแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานที่ 4 งานผนังและตกแต่งผิวผนังของงานรั้ว ,งานโครงรั้ว

เหล็กงานรั้ว (ช่วงที่ ๒) และ (ช่วงที่ ๓) ได้ระดับตามรูปแบบทีก าหนดแล้วเสร็จทั้งหมด และงวดที่ ๕ 
งานโครงรั้วเหล็กงานรั้วและตกแต่งผิวผนังของงานรั้วทึบ แล้วเสร็จ ได้ระดับ ตามรูปแบบทีก าหนดแล้ว
เสร็จ ในวันที่ 25กันยายน 2563 คิดเป็นเงิน 30% เป็นจ านวนเงิน 1,169,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 28 กันยายน 2563  
พร้อมทั้งเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย และผู้รับจ้างก าหนดจะส่งมอบ งวดงานที่ 6 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 
20 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 25% เป็นจ านวนเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) และคาดว่าจะสามารถนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
พร้อมทั้งส่งเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม2563 

โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) 
 ผู้รับจ้างก าลังจะด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 งานตอกเสาเข็ม ,เสาตอม่อ คานคอ

ดิน,วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 1,เทคอนกรีตทับหน้า,เสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
และสัญญาจ้าง ภายในเดือนปลายเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 
2,242,500บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
    ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1     พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นงบประมาณในการ
ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนักศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 
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 ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าข้อมูลประมาณการรายรับและแผนการใช้

จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. วิทยาลัยชุมชนได้จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ ส าหรับใช้
ด าเนินงานงานแผนและภารกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจ านวน 4,063,455 บาท แยกเป็นยอดยกมาจากเดือนกันยายน 
2563 เป็นเงิน 2,523,455 บาท และเงินรายได้จัดเก็บระหว่างปี เป็นเงิน 1,540,000 บาท 
รายละเอียดแผนการรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. วิทยาลัยชุมชนได้จัดท าแผนขอใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ
ที่ 1 ซึ่งมีจ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,671,014 บาท แยกเป็น งบ
รายจ่ายประจ า เป็นเงิน 924,300 บาท และงบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 746,714 
บาท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

วาระท่ี 6.1 เรื่องระดมทุนซื้อ Mobile crane simulator เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ขับรถโมบายเครนด้วยโปรแกรมเสมือนจริง 

สรุปเรื่อง 
Simulator Excavator คือ สิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าให้ผู้เรียนขับ

และควบคุมรถขุดได้สัมผัสกับ สถานการณ์ในการขับและควบคุมรถขุดที่คล้ายกับของจริง ผู้เรียนจะต้อง
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวเองเช่นเดียวกับการขับและควบคุมรถขุดจริง ผู้เรียนสามารถมองเห็นสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฎบนจอคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบข้าง ลักษณะสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
ด้วยพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเราสามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นใน เครื่องซิมูเลเตอร์ได้ 
(เช่น การตัก-ขุด เทวัสดุ การควบคุมระบบขับเคลื่อนและอ่ืนๆเป็นต้น) ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติโต้ตอบ
สถานการณ์นั้นๆได้อย่างสมจริง คอมพิวเตอร์จะสร้างหรือแสดงสภาพภูมิประเทศและสภาพการ
ปฏิบัติงานแล้วให้ผู้เรียน สามารถบังคับเครื่องจ าลองเสมือนจริงได้อย่างอิสระ ยิ่งกว่านั้นซิมูเลเตอร์ได้รับ
การพัฒนาให้เสริมบทเรียนที่พิเศษกว่าด้วยขั้นตอนการท างานของรถชุดและยุทธวิธีในการขับและ



   

        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที ่10/๒๕63    ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕63       หนา้  12             
 
 

ควบคุมรถขุดที่ดีที่สุด มีวิธีการสอนที่เป็นขั้นตอนและให้อิสระกับผู้เรียนได้ทดสอบเทคนิคการขับและ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยปราศจากความเครียดและความเสี่ยงต่ออันตรายในระหว่างการฝึกทักษะ     
ที่ส าคัญสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ได้เป็นอย่างมาก 

จากข้อมูลข้างต้น หลักสูตรขับรถโมบายเครนด้วยโปรแกรมเสมือนจริงเป็นหลักสูตร
หนึ่ง ที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในหลักสูตร
ดังกล่าวมีราคาพอสมควร จึงงมีแนวคิดว่า ถ้าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดหารายได้โดยการผลิตเสื้อที่
ระลึกจากโรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ โดยการระดุมทุนจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ และจากภาคส่วน
อ่ืนๆทั่งภาครัฐและเอกชน เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง 
มติที่ประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส มีข้อเสนอแนะว่า 
หลักสูตรขับรถโมบายเครนด้วยโปรแกรมเสมือนจริง น่าจะเป็นหลักสูตรสร้างความโดดเด่นให้กับ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ และเป็นการสร้างความแตกต่าง น่าสนใจ ทั้งยังเป็นการยกระดับ สร้างงาน 
สร้างอาชีพ ให้มีงานท า  

 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
11/2563 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 11/2563 ตรงกับ    
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงาน
กลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


