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สรุปการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 1 /๒๕๖4 
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางสาวยาวารี    สะอีดี   ครูผู้ช่วย 
7. นายจ าเป็น    ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
8. นายบูรฮัน    หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…คนไทยน าตัวน าชาติให้รอดพ้นอันตราย และเจริญเป็นอิสระมาโดยตลอด ด้วย

อาศัยความเพียรพยาม คือพยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลาย ตัวท าลายผู้อ่ืน พยามยามลด 
พยายามละ ความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษา และเพ่ิมพูนความ
ดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น ความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้ เป็นข้อที่ควรศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ
ให้เกิดผล แต่ละคนจะเป็นสุขขึ้นและเจริญขึ้น ทั้งในฐานะความเป็นอยู่ ทั้งในความคิดจิตใจ...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องมอบเกียรติบัตรในโครงการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562    
สรุปเรื่อง 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 ตามประกาศ ลงวันที่ 3 
กันยายน 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ได้ส่ง    
เกียรติบัตรชมเชย และเกียรติบัตรโครงการฯ เพ่ือมอบให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น 

ในการนี้ นายมูฮัมหมัดคอซาฟี ติยา นักศึกษาอนุปริญญา สาขาพัฒนาชุมชน วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ ในโครงการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562    

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่องบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ) 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ท าบันทึกเพ่ือตกลง

ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  โดย
จัดท าหลักสูตรเพ่ือให้คนในชุมชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และยกระดับคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นว่า ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอย่างทั่วถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาเรียน
หลักสูตรนี้ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม    
๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม " เสวนายามเช้า " ณ เทศบาล
เมืองนราธิวาส 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาบัญชี น านักศึกษา สาขาการบัญชี รุ่น 61 เข้าร่วมการ
ประกวด CDD Young Designer Contest ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส งานปรากฏว่า 
นักศึกษาได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ ในงาน OTop city 
2020 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบ 
และเข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วม "พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร" ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างผู้น า
จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข  
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลง
พ้ืนที่ท ากิจกรรมเรียนรู้การท านาบนเส้นทางแห่งความพอเพียงและหนทางในการสืบสานวิถีวัฒนธรรม
ข้าวชายแดนใต้ ณ บ้านปูยู อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

และกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเมาลิดนนบีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีท่านดิลก          
ศิริวัลลภ ให้เกียรติมาเป็นประธาน 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาก้าว
ไปด้วยกัน สมทบทุนกองทุนเพ่ือเด็กก าพร้าและยากจน ณ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 
วันที่ 15  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้า
ร่วมพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการ

ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ของนักศึกษาสาขาบัญชี ณ ศูนย์อ านวยการเดินออกโฉนดที่ดิน จังหวัด
นราธิวาส3 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
บัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสะปอม. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และ เป็นประธานเปิด
โครงการยกระดับกลุ่มสตรีบ้านบือราแง อ าเภอบาเจาะ ด้วยบัญชีครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและอาจารย์พิเศษ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานโครงการเรียนรู้วิถีชุมชน "พอเพียง
ตามรอยพ่อหลวง ร.9" ของนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 

 ประชุมการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ 
และการปฏิบัติราชการตามระเบียบการเงินการคลังแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 การฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและโฆษณาด้วย 
Facebook 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม
บัญชีรายรับ- รายจ่ายสภาเด็กและเยาวชน "คิดเป็นเน้นปฏิบัติจัดการได้" ณ ที่ท าการคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบูเกะสูดอ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
ธันวาคม 2563 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2563  สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)       297,910.00 บาท
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   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (ต.ค.)  11,364,675.00 บาท 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3 (พ.ย.)    2,817,510.00 บาท 
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ 

นักศึกษาพิการ            2,175.00 บาท 
   รวม                                               14,482,270.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม      1,445,084.51 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              3,283,075.88 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              4,728,160.39 บาท 
   เงินคงเหลือ             9,754,109.61 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ย          3,239,528.29  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ธ.ค             607,659.02   บาท 
รวมรายรับ เดือน ธ.ค                                  607,659.02    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ธ.ค                       245,128.00   บาท 
ลูกหนี้เงินยืม        - 
รวมรายจ่าย เดือน ธ.ค             245,128.00   บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                3,602,059.31   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-19) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ มี

จ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการติดต่อระหว่างบุคคล แพร่กระจายไปในหลายพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศของรัฐบาลในการก าหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆและประกาศของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 9) และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องมาตรการและการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 7)นั้น 

ข้อเท็จจริง                     
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส   
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ให้แต่ละสาขาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นแบบออนไลน์ 
2. ให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม (โปรแกรม Google 

classroom) 
3. ให้อาจารย์ติดตามปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาและ

รายงานให้วิทยาลัยทราบ 
4. ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและการเดินทางไปทัศนศึกษา 
5. ให้อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส   

โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
6. ให้อาจารย์และนักศึกษา ติดตามประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า ถ้ามีการจัดการเรียนการสอน ควรปฏิบัติตามข้อบังบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนควรมี
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน ทั้งการเรียนออนไลน์และในห้องเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนติดต่อกัน 
2 สัปดาห์ และเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 1 สัปดาห์ สลับกันไป เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของการเรียนการสอน  

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าปรับปรุ งระบบ
สาธารณูปโภค งานปรับปรุงภูมิทัศน์) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ คือ งานก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์(งาน
ระบบสาธารณูปโภค) ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จ านวนเงิน 5,151,600 บาท
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(ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า ควรตรวจสอบรายละเอียด ระเบียบต่างๆ ให้รอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และควร
เบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนด 

 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ ( 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบรูณาการ โดยมีมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ซึ่งจะมี
การจ้างงานนักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน 20 อัตรา/ต าบล 
โดยแบ่งเป็น นักศึกษา 5 อัตรา/ต าบล ประชาชน 5 อัตรา/ต าบล และบัณฑิต 10 อัตรา/ต าบล รวม
ทั้งสิ้น 60 อัตรา (ต าบลละ 20 อัตรา) โดยสงวนอัตราประเภทบัณฑิต ให้กับหน่วยงานผู้ใช้คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)
จ านวน 6 อัตรา (2อัตรา/ต าบล) 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ ดังนี้  
1.ต าบลเป้าหมาย 
1) ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
2) ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
3) ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

2.กรอบกิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 
1) การพัฒนาสัมมนาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี) 

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 
3. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดังนี้ 
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ตารางปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                               
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินการ 
1. การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น

พ นั ก ง า น จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ    
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ท างาน
ในพื้นที่ ต าบลสุไหงปาดี ต าบล
โละจูด ต าบลรือเสาะ 
- ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
-  ประเภทนักศึกษา   
- ประเภทประชาชน  

วันท่ี 17 - 21 ธันวาคม 
2563 

วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
นราธิวาส  
หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอรือเสาะ  
หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอสุไหงโก-ลก  
 

จ านวนผู้สมัคร  
ต าบลสุไหงปาดี  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 71 คน 
ประเภทนักศึกษา 8 คน 
ประเภทประชาชน 17 คน 
ต าบลโละจูด  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 64 คน 
ประเภทนักศึกษา  3 คน 
ประเภทประชาชน 20 คน 
ต าบลรือเสาะ  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 103 คน 
ประเภทนักศึกษา 5 คน 
ประเภทประชาชน 17 คน 

2. การสอบปฏิบัติ เพื่อจัดจ้างเป็น
พ นั ก ง า น จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ     
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ท างาน
ในพื้นที่ ต าบลสุไหงปาดี ต าบล
โละจูด ต าบลรือเสาะ 
- ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
- ประเภทนักศึกษา 
- ประเภทประชาชน  

วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 
2563 
 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์  
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
นราธิวาส 

จ านวนผู้สอบปฏิบัติ 
ต าบลสุไหงปาดี  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 74 คน 
ประเภทนักศึกษา 7 คน 
ต าบลโละจูด  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 57 คน 
ประเภทนักศึกษา  3 คน 
ต าบลรือเสาะ  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 74 คน 
ประเภทนักศึกษา 5 คน 

3. การสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็น
พ นั ก ง า น จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ    
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ท างาน
ในพื้นที่ ต าบลสุไหงปาดี ต าบล
โละจูด ต าบลรือเสาะ 

- ประเภทบัณฑิตจบใหม่  
- ประเภทนักศึกษา   
- ประเภทประชาชน 

วันที่ 11-12 มกราคม 
2564 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
ผกากรอง  
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
นราธิวาส 

จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
ต าบลสุไหงปาดี  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่  32 คน 
ประเภทนักศึกษา 7 คน 
ประเภทประชาชน 14 คน 
ต าบลโละจูด  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 34 คน 
ประเภทนักศึกษา  3 คน 
ประเภทประชาชน 16 คน 
ต าบลรือเสาะ  
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 32 คน 
ประเภทนักศึกษา 4 คน 
ประเภทประชาชน 14 คน 

4. กิจกรรมการรายงานตัวเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

วั น ที่  2 0  ม ก ร า ค ม 
2564 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
ผกากรอง  
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
นราธิวาส 

ยังไม่ปรากฎผลการด าเนินงาน 
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หมายเหตุ  1.ผู้สมัครประเภทประชาชนไม่มีการสอบปฏิบัติ 
           2.เงื่อนไขการลงนามในสัญญา/ข้อตกลงจ้าง “จะเริ่มจ้างงานได้เมื่อได้รับจัดสรร

งบประมาณ”จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดการในครั้งนี้สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า การจ้างงานนักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป นั้น ควรครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชนนั้น เพ่ือเป็นแก้ปัญหาชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการอย่างแท้จริง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 12/2563 วันอังคาร     

ที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 14 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี ้
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้ งที่ 
12/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 (เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 
2563  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 
เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม) 
ประกอบด้วย 

โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
1. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 งานตอกเสาเข็ม, เสาตอม่อ คานคอดิน, วางแผ่นพ้ืน

ชั้นที่ 1, เทคอนกรีตทับหน้า, เสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คิดเป็นเงิน 15 % เป็นจ านวนเงิน 2,242,500 บาท (สองล้านสองแสนสี่
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
พร้อมทั้งเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย   
  2. ผู้รับจ้างก าลังด าเนินงานงวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งานโครงสร้าง
บั น ไ ด ,ว า ง แ ผ่ น พ้ื น ชั้ น ที่  2,เ ท ค อ น ก รี ต ทั บ ห น้ า ,ค า น ชั้ น ล อ ย ,เ ส า รั บ ค า น ห ลั ง ค า
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ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ดังนี้ 
โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
ผู้รับจ้างก าลังเนินงานงวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งานโครงสร้าง

บันได, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 2, เทคอนกรีตทับหน้า, คานชั้นลอย, เสารับคานหลังคา ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ส่งมอบงวดดังกล่าวได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่อาชีพและบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
ของชุมชน และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในชุมชน และกลุ่มงานหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่อาชีพและบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมวิพากษ์
หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  ในวันที่ 8 
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564    

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขอเสนอหลักสูตร

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส               
มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ และ
หลักสูตรนี้สามารถเป็นพ้ืนฐานต่อยอดให้หลักสูตรอ่ืนๆได้อีกหลายๆหลักสูตรในอนาคต ตอบโจทย์ 
สังคมปจัจุบันได้เป็นอย่างดี และนอกจากภาษาอังกฤษแล้วควรเพิ่มภาษาอ่ืนๆได้ด้วยยิ่งดี  
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
ตามที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบ

อนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                  
เมื่อวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้มีการ

โยกย้ายสถานที่ท างาน จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านการกลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
11  มกราคม  2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ หมาย
เหตุ ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 

1 นางนิพพา  ประทุมวลัย์ 
3 9611 00162 XX X 

ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 

นางนิพพา  ประทุมวลัย ์
3 9611 00162 XX X 

ศษ.ม.(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ศษ.บ.(บริหาร
การศึกษา) 

คงเดิม 

2 นายสาคร ปานจนี 
3 8016 00204 XX X 

ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

นายสาคร ปานจนี 
3 8016 00204 XX X 

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

3 นางวรทิพย์ ปลื้มสกุลไทย 
3 1012 02906 XX X 

กศ.ม.(วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้(การศึกษา
ปฐมวัย) 
คศ.บ.(พัฒนาการครอบครัวและ
เด็ก) 

นางซูไฮลา มาหะมะ 
3 9608 00081 XX X 

กศ.ม.(หลกัสูตรและ
การสอน) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 
 

เปลี่ยน
ใหม ่

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล

หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องพิจารณาแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาทุน กสศ.ท างานระหว่าง

เรียน  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ประเภททุน(ปวส./อนุปริญญา) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา ให้มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด ทั้งนี้ในการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ได้มีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่นักศึกษา โดยจัดหาสถาน
ประกอบการให้ผู้เรียนท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

ข้อเท็จจริง  
จากการส ารวจความต้องการการท างานของนักศึกษา พบว่านักศึกษาประสงค์จะ

ท างานในอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
อ าเภอ จ านวนนักศึกษา/คน 

อ าเภอระแงะ 6    คน 
อ าเภอเมืองนราธิวาส 35  คน 
อ าเภอรือเสาะ 3    คน 
อ าเภอเจาะไอร้อง 3    คน 
อ าเภอสุไหงปาดี 1    คน 
อ าเภอบาเจาะ 2    คน 
อ าเภอตากใบ 1    คน 
ไม่ประสงค์ท างาน  (เนื่องจากมีงานท าอยู่แล้ว) 2    คน 
                                   รวมทั้งหมด 53  คน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาแนะน าสถานประกอบการตามอ าเภอต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาหา

รายได้ระหว่างเรียน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรท าความร่วมมือกับส่วนราชการ และสถานประกอบการ
ต่างๆ เช่น แรงงานจังหวัด,ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นต้น เพ่ือสามารถส่งนักศึกษาไปท างานระหว่างเรียน
ในสถานที่ต่างๆ เพ่ิมรายได้นอกเหนือจากทุนที่ได้รับ และเป็นการลดอัตราการออกกลางคัน  และที่
ส าคัญนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ได้โดยตรง เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2564 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
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ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 2/2564 ตรงกับวัน
อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00น. 

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

 


