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สรุปการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 2 /๒๕๖4 
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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. นายจ าเป็น    ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7. นายบูรฮัน    หะยีดือราแม  นักวิชาการพัสดุ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การที่จะท างานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วย

นั้น จะอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้อง
เป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ท าให้ยวดยานเคลื่อนไปได้
ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าพาให้
ยวดยานด าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ดังนั้นการ
ประกอบการงาน เพ่ือตนเพ่ือส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนส านึกไว้เป็นนิตย์ โดยตระหนักว่าการงาน 
สงัคม และบ้านเมืองนั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารด าเนินการย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้า
งานใด สังคมใดและบ้านเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด ารงอยู่มิได้...” 

    พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
    หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
สรุปเรื่อง  

ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 18(8) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 นั้น 

ในการนี้ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และจะมีการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสต่อไป ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.2563  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาร่วมกันท างานและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสในการยกระดับและพัฒนางานทุกด้าน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส        
มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า การด าเนินสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่ 
ควรให้เป็นไปตามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
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วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มกราคม 2564 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  มกราคม    
๒๕๖4 ดังนี้ 
วันที่  11 มกราคม 2564  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 13 มกราคม 2564 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะดาโต๊ะและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าปงปีแซ เพื่อส่งมอบสื่อทวิภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเตรียม
ความพร้อมอุปกรณ์การใช้สื่อ ณ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 19 มกราคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดย นายไพศาล  ตอยิบ ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 
เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และเป็นประธานเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเทคนิคการพูดไลฟ์สด ณ อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 20 มกราคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 21 มกราคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที ่28 มกราคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน
สงขลา เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
มกราคม 2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มกราคม 2564  สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)       297,910.00 บาท
   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 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4 (ม.ค.)    2,383,750.00 บาท 

   รวม                                               16,866,020.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม      4,728,160.39 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              1,845,820.19 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              6,573,980.19 บาท 
   เงินคงเหลือ             10,292,039.42 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ธ.ค           3,602,059.31  บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ม.ค               98,215.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ม.ค                                      98,215.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ม.ค                                  -          บาท 
ลูกหนี้เงินยืม        -          บาท 
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รวมรายจ่าย เดือน ม.ค                       -         บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                3,700,274.31   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา
ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2564 ดังนี้ 
ยอดผู้สมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา รวม 696 คน 
- ห้องเรียนอ าเภอเมือง          เป้าการรับ 420 คน      จ านวนผู้สมัคร 493 คน 
- ห้องเรียนอ าเภอรือเสาะ       เป้าการรับ   90 คน      จ านวนผู้สมัคร 112 คน 
- ห้องเรียนอ าเภอสุไหงโก-ลก   เป้าการรับ 120 คน      จ านวนผู้สมัคร  91 คน 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสาขาที่ควรเปิดเพ่ิมในหน่วยการจัด
การศึกษาทั้ง อ าเภอรือเสาะ และอ าเภอสุไหงโก-ลก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ประชาชนใน
พ้ืนที่ และเป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดในระดับสูงต่อไป 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะต้องด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้แล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ.2563  

ข้อเท็จจริง   
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับฯ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2563 และเสนอบัญชีชื่อต่อ
สภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบพร้อมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆภายในจังหวัด
นราธิวาส ที่มีความเชี่ยว ตามด้านต่างๆไม่น้อยกว่าด้านละ 5 รายชื่อ ดังนี้ 

1. ภาคเอกชน 

1. นายธีระ  อัครมาส (บริษัทยะลาธนาดุล จ ากัด) 
2. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ (หจก.ระฆังเพ็ชรคอนสตัคชั่น) 
3. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม (ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล 

                          รือเสาะ) 
4. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง (หอการค้าจังหวัดนราธิวาส) 
5. ว่าที่ร่อยตรีเจตน์  มาหะมะ (บริษัท ซัน โฟร์เซ่น ฟรุ้ต จ ากัด) 

2. บุคคลทั่วไป 

1. การศึกษา 
(1) นายไพศาล  ตอยิบ 
(2) นางนิพพา  ประทุมวัลย์  
(3) นายกัซฟี  ดอแม 
(4) นายเทอดศักดิ์  ถาวรสุทธิ์  
(5) นายชาร์รีฟ   สือนิ 
2. ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข 
(1) นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง 
(2) นายแพทย์แวดือราแม  แวดาโอะ 
(3) นายแพทย์กิ๊ฟลัน  ดอเลาะ 
(4) นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพชร 
(5) นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ 
(6) นายมะรีเพ็ง  หะยีสาและ      
3. ด้านบริหารธุรกิจ 
(1) นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช 
(2) นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ 
(3) นายทวีศักดิ์ ดาโอะ 
(4) นายอ าพัน  ไทยสนิท 
(5) นายสมโชติ  เสาร์ศรีอ่อน 
4. ด้านเกษตรศาสตร์ 
(1) นายสมาน  ผ่านพรม  
(2) นายนราธิษณ์  หมวกรอง  
(3) นายแวฮามะ  บากา 
(4) นายเสรี  แป้นคง 
(5) นายค านึง จินตั้ง        
5. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(1) นายยูโซะ  ตาเละ  
(2) นายอับดุลอาซิซ  เจ๊ะมามะ  
(3) นายรัศมินทร์  นิติธรรม 
(4) นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ 
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(5) อาจารย์อัจฉรา  พัฒนพิโดร 
6. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
(1) นายรพี  มามะ 
(2) นายแวดาโอ๊ะ  หะไร  
(3) นายบัญชา  กันหาสินธุ์  
(4) นายมูหามัดนูรดิน  เบ็ญสนิ 
(5) นางนูรไอนี  สูเด็น 
(6) นายสุกรี  มะดากะกุล     

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า การด าเนินสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะใหม่ ควรให้เป็นไป
ตามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส และรวมถึงภาคส่วนอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 

19 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ ( 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 
2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 1.2.6 เรื่อง
รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบรูณาการ โดยมีมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ซึ่งจะ
มีการจ้างงานนักศึกษา  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
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ทั้งสิ้น 60 อัตรา (ต าบลละ 20 อัตรา) โดยสงวนอัตราประเภทบัณฑิต ให้กับหน่วยงานผู้ใช้คือ 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การ
มหาชน)จ านวน 6 อัตรา (2อัตรา/ต าบล) โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ในพ้ืนที่ ต าบลเป้าหมาย คือ 

1) ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
2) ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
3) ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ข้อเท็จจริง 
๑. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดย 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๐ คน 
ประเภทนักศึกษา ๕ คน 
ประเภทประชาชน ๕ คน 

ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๐ คน 
ประเภทนักศึกษา ๕ คน 
ประเภทประชาชน ๕ คน 

ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๐ คน 
ประเภทนักศึกษา ๕ คน 
ประเภทประชาชน ๕ คน 

๒. ปฏิทินการการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ หมาย
เหต ุ

1. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 – 20 
มกราคม 2564 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

2. กิจกรรมการลงนามสัญญาจ้างงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

วันท่ี 29 มกราคม 2564 
 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

3. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรธุรกรรมทางการเงินให้กับพนักงานจ้างเหมา
บริการ   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  

วันท่ี 2-3 มกราคม 2564 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

4. กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงตาม  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ และองค์การบริหาร

วันท่ี 4 มกราคม 2564  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
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ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ หมาย
เหต ุ

ส่วนต าบลโละจูด 
5. กิจกรรมลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง 

(Tpmab) 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  1 0  – 1 6 
มกราคม 2564 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง  
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
  

 

6. กิจกรรมวิเคราะห์ประเมินศักยภาพต าบลภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อจัดท า Tambon Profile 

ระหว่างวันท่ี 16-20 มกราคม 
2564 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง  
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 

 

7. กิจกรมส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใหม่ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อ 

ระหว่างวันท่ี 20 - 21 มกราคม 
2564 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง  
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 

 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า ซึ่งด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ด าเนินการท างานเพ่ือชุมชน ฉะนั้นควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกๆต าบลของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
พัฒนา ต่อยอด และแก้ปัญหาในด้านต่างๆ สร้างความม่ันคงยั่งยืนต่อไป 
 

วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 
2564  ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 3.1 เรื่อง
รายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือน ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564) ประกอบด้วย 

โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
ผู้รับจ้างก าลังด าเนินงาน งวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งานโครงสร้าง

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

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งานโครงสร้าง

บันได, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 2, เทคอนกรีตทับหน้า, คานชั้นลอย, เสารับคานหลังคา ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ส่งมอบงวดดังกล่าว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
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แล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปัจจุบันผู้รับจ้างได้ด าเนินการในงวดงานที่ ๓ คือ คานรับโครง
หลังคา, โครงหลังคา มุงหลังคา,ก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 ซึ่งเบิกไปแล้ว 1 งวด ยอดเงิน 2,242,500.00 
และได้ส่งมอบงาน งวดที่ 2 ยอดเงิน 2,242,500.00 บาท คงเหลืออีก 4 งวด รวมเป็นทั้งหมด 
10,465,000.00 บาท 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิต

สัตว์เศรษฐกิจ) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่อาชีพและบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
ของชุมชน และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในชุมชน และ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์
หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ)  ใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 

(1) นายจีรศักดิ์  บ ารุงศักดิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 

(2) นายพินิจ  สวัสดิรักษา  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 

(3) นางอาทิตยา  มณีโชติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ลิ้มเจริญ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

(5) นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ  อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/
ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์

เศรษฐกิจ) และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) 
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564    

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิต

สัตว์เศรษฐกิจ)  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิต

สัตว์เศรษฐกิจ) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า เป็น
หลักสูตรที่สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ อย่างเห็นชัดเจน และควรเพ่ิมทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การตลาด เป็นการต่อยอด และครอบคลุมทั้งหลักสูตร 
นอกจากนี้ ถ้าเพ่ิมรายวิชา การเลี้ยงสัตว์ประเภทอ่ืนๆได้ก็ยิ่งดี เช่น ปลา ปู หรือสัตว์น้ าประเภทต่างๆ  
และควรต่อยอดในเรื่องของการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น การท าสเต็กจากเนื้อสัตว์ หรืออาหารใน
รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง  ส่วนเรื่องหลักสูตรถ้ามีการพัฒนาเป็น
หลักสูตรนานาชาติ 2 ภาษา จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปต่อไป  

 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์(Certificate in Fashion Design)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

แฟชั่นดีไซน์ (Certificate in Fashion Design)  ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
ข้อเท็จจริง  
ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ ขอเสนอแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Certificate in 
Fashion Design) เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Certificate in Fashion Design) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
และได้ผ่านการกลั่นกรอง จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  
11 กุมภาพันธ์  2564    

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Certificate in Fashion Design) ภาคการศึกษาที่ 1                     
ปีการศึกษา 2564 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Certificate in Fashion Design) ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
ตามท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา             

การท่องเที่ยว ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความ
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เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มี                  

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานไปต่างจังหวัด จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้            
การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดย ดังนี้ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) หมาย

เหต ุที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 
1 นายกรกช  ค าด ี

1 9098 00599 XX X 
วท.ม.(การจดัการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน) 
บธ.บ.(การจดัการ) 

นางสาวดาลีซะห ์ ดะย ี
1 9612 00006 XX X 

ศศ.ม.(การจดัการ
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

เปลี่ยน
ใหม่ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) หมาย
เหต ุที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ (ป.ตรี , ป.โท) 

2 นางอรรัมภา ฮามุ 
1 9698 00016 XX X 
 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(การท่องเท่ียว) 

นางอรรัมภา ฮามุ 
1 9698 00016 XX X 
 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(การท่องเท่ียว) 

คงเดิม 

3 นางสาวศุภาพิชญ์ มุก
ดาห ์
1 8013 00142 XX X 

บธ.บ.(การจดัการอตุสาหกรรม
บรกิาร) 
บธ.ม.(การจดัการ 
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน) 
 

นางสาวอภิรตี ดารามั่น 
3 9699 00247 XX X 

ศศ.ม.(พัฒนามนษุย์และ
สังคม) 
ศศ.บ.(อตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
 

เปลี่ยน
ใหม่ 

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

หนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

3/2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
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ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 3/2564 ตรงกับวัน
อังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


