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สรุปการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 3 /๒๕๖4 
วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 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. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. 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 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับผู้อ่ืน 

ฝ่ายอ่ืน อย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ท่านจะต้องท าความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่
หนักแน่นมีเหตุผล มีวิจารญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจเห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือ
ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือ
ตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบง า ท าลายความคิด
จิตใจดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด...” 

    พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
    หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สรุปเรื่อง  

ในวันที่ 11 มีนาคม 2564  สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดพิธีสนองพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายธีระ อัครมาส ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์    
๒๕๖4 ดังนี้ 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวรายงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคาร
วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 

สร้างรากแก้วให้ประเทศ กระบวนการท างานตาม TPMAP ให้แก่ ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด และองค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการวิชาท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าทอพ้ืนเมือง โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าทอและหัตถกรรมจักสาน 
อันเนื่องมาจากงานศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
หลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ สาขาวิชาการบัญชี ณ อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที ่16 กุมภาพันธ์ 2564 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ณ ปฏิบัติการเบเกอรี่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปร
รูปปลาส้ม ณ บ้านกรือซอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษา รุ่น 61 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
กุมภาพันธ์ 2564 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (ก.พ.)       127,000.00 บาท 
ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ 
โครงการยาเสพติด         27,500.00 บาท 

  รวม                                           17,020,520.00 บาท 
  เบิกจ่ายสะสม      6,573,980.58 บาท 

เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              1,993,352.36 บาท 
  รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              8,567,332.94 บาท 
  PO      5,206,164.00 บาท 
  เงินคงเหลือ              3,247,023.06 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ม.ค           3,700,274.31  บาท 
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รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน ก.พ               54,880.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.พ                                    54,880.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.พ                           9,100.00    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม            6,340.00   บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.พ                15,440.00   บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  3,739,714.31   บาท 
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   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
 ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา

ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขยายเวลาการรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม)  ในระหว่างวันที่ 1 – 10 
มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 

(1) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง มี 3 สาขาวิชา คือ การพัฒนาชุมชน,การท่องเที่ยว 
และ เทคโนโลยีการเกษตร 

(2) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ มี 2 สาขาวิชา คือ การพัฒนาชุมชน และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(3) หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก มี 2 สาขาวิชา คือ การปกครองท้องถิ่น 
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 10 มีนาคม  2564  
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564 จะ
เห็นได้ว่า มีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนยอดเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีก่อนๆแต่ในบางสาขา เช่น สาขาท่องเที่ยว
และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร น่าจะขยายเวลารับสมัครออกไปอีกสักนิด เนื่องจากเป็นสาขาที่สามารถ
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ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ในอนาคตข้างหน้า ส าหรับเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรหามาตรการในการลดการออกกลางคันของนักศึกษาด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์     

ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส     
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ ( 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ในวาระที่ 3.1 เรื่อง
รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย 

๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับ 
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

2. รายงานปฏิทินการการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมสื่อสารข้อมูลสถานภาพต าบล 

(Tambon Profile) และการจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
ของต าบลรือเสาะ ต าบลสุไหงปาดี และต าบลโละจูด ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 ซึ่งมี 
นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ตัวแทนเกษตรต าบล ตัว
แทนกศน.อ าเภอ บัณฑิตอาสาประจ าหมู่บ้านและตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
โดยมีนายอ าเภอสุไหงปาดีเป็นประธานในการประชุม ซึ่ง มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ตัวแทนเกษตรต าบล ตัวแทนกศน.อ าเภอ และตัวแทนประชาชน เข้าร่วม
ประชุม 

2.ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีปลัดอาวุโส
อ าเภอแว้งเป็นประธานในการประชุม ซึ่ง มี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
บัณฑิตอาสา เข้าร่วมประชุม 
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3.ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2564       
ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอ าเภอรือเสาะเป็น
ประธานในการประชุม ซึ่ง มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และ
ตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุม 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

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

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวาระที่ 3.2 เรื่อง
รายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ 
2564) ประกอบด้วย 

โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 งานคานรับพ้ืนชั้นที่ 2, เสาชั้นที่ 2 งานโครงสร้าง

บันได, วางแผ่นพ้ืนชั้นที่ 2, เทคอนกรีตทับหน้า, คานชั้นลอย, เสารับคานหลังคา ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ส่งมอบงวดดังกล่าว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
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 

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
โรงอาหารหอประชุมแบบ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) 
ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ด าเนินการในงวดงานที่ ๓ คือ คานรับโครงหลังคา, โครงหลังคา มุง

หลังคา,  ก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 และงานงวดที่ 4 คือ ด าเนินการงานก่ออิฐส่วนที่เหลือ, งานฉาบปูน งานฝ้า
เพดาน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ภายในเดือนเมษายน 2564 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 3.3 เรื่องรายการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค งานปรับปรุงภูมิทัศน์) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 
2564  ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระที่ 1.2.5 เรื่อง
รายการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ คือ งานก่อสร้างงานปรับปรุง
ภูมิทัศน์ (งานระบบสาธารณูปโภค) ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  จ านวนเงิน 
5,151,600 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ข้อเท็จจริง                     
ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานระบบสาธารณูปโภค)  
ตามสัญจ้างเลขที่ วชช.นธ.001/2564  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนเงิน 

5,100,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 240 วัน จ านวนงวดงาน 8 งวดงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้ามาด าเนินการปรับพ้ืนที่ และ
วางผังเพื่อด าเนินการก่อสร้างต่อไป และจะสามารถคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
2564 

 ข้อเสนอ 
   เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 

วันที่  9 มีนาคม  2564 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 371 คน ประกอบด้วย  

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    14 คน        
  2.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    50 คน   
  3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน  152 คน   
  4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    56 คน 

5.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   36 คน 
  6.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    35 คน   
  7.  สาขาวิชาอิสลามศึกษา     จ านวน     9 คน
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  8.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว     จ านวน     7 คน 
  9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน   12 คน 
และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

 ข้อเท็จจริง  
 กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ  

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 371 คน                
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสู ตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา 

สถาบันมอบหมาย  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 371 คน  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 371 คน และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า  จากผลการส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะเห็นได้ว่าบางสาขาวิชา มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาน้อยมาก อันเนื่องมาจากการออกกลางคันของนักศึกษา ฉะนั้นควรสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ 
และสร้างความตระหนักในการเรียนของนักศึกษาแต่ละสาขา อาจจะหาบุคคลที่ประสบความส าเร็จมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ปัญหาการออก
กลางคันได้ในระดบัหนึ่ง 

 
 

วาระท่ี ๔.2 เ รื่ อ งพิ จารณาให้ความเห็นชอบแผนการจั ดการศึ กษาตลอดหลักสู ตร                      
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน             

(การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) จากสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอแผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัครและ                 
การจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน               
(การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านการกลั่นกรอง แผนการ
จัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) 
 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “หลักสูตรภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเชิงธุรกิจ” 

สรุปเรื่อง 
 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่อาชีพและบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
ของชุมชน และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในชุมชน และกลุ่มงานหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่อาชีพและบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมวิพากษ์
หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจ ในวันที่ 1 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขอเสนอหลักสูตร

สัมฤทธิบัตร “หลักสูตรภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจ”และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร “หลักสูตรภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจ”จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564   
             กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “หลักสูตรภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารเชิงธุรกิจ” 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “หลักสูตรภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง
ธุรกิจ”  
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วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา นักศึกษา
ใหม่  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
และ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อเท็จจริง    
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ ขอน าเสนอแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาชุมชน  (2) การปกครองท้องถิ่น 
(3) การศึกษาปฐมวัย  (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(5) การจัดการ   (6) การบัญชี 
(7) เทคโนโลยีการเกษตร  (8) การท่องเที่ยว 

และได้ผ่านการกลั ่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1                         
ปีการศึกษา  2564 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2564  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาชุมชน  (2) การปกครองท้องถิ่น   
(3) การศึกษาปฐมวัย  (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(5) การจัดการ   (6) การบัญชี 
(7) เทคโนโลยีการเกษตร   (8) การท่องเที่ยว 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 สาขาวิชา และคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า วิทยาลัยควรเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมถึงเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจากยังมีเด็ก
ในจังหวัดชายแดนใต้จ านวนมากที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนอาจจะต้องหาแนวทาง
เพ่ือร่วมกันส่งเสริมปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องการติดตามนักศึกษาหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
 การติดตามนักศึกษาหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนราธิวาส โดยวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส มีการติดตามนักศึกษาหลังจบ จ านวน 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรกตอนที่นักศึกษามารับ รบ.        
ช่วงที่ 2 ตอนเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และควรมีการติดตามโดยใช้แบบสอบถาม และให้
นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบการบริการนักศึกษาด้วย 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นว่า การติดตามนักศึกษาหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปแล้ว มีประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการตรวจสอบการมีงานท า รวมถึงการช่วยเหลือต่างๆ อาจจะเป็นจากกองทุน
ช่วยเหลือรุ่นน้องจากรุ่นพ่ีที่เป็นศิษย์เก่า เพ่ือร่วมช่วยเหลือส่งเสริมในรูปแบบต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้ยั่งยืนต่อไป 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวาระที่ 1.2.5 เรื่อง
เรื่องการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดท าบัญชีรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับฯ  และประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2563 และเสนอ
บัญชีชื่อต่อสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบพร้อมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ในการนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 รวม จ านวน 5 คน โดย
กระบวนการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะมาด าเนินการสรรหา ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ใน
โอกาสต่อไป 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


