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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 2 /๒๕๖4 
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1.  นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น 

2. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
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 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13..0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ

และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วน
พอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑   เรื่องแต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและรองประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. นายธีระ  อัครมาส   ด ารงต าแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๑.2   เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2564  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดจัดโครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 
พ.ศ 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.30น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจในภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
ถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่
ในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน ที่เชื่อมโยงกันทั้งระดับนโยบายและ
ในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาสเข้าร่วม
โครงการสัมมนาดังกล่าว 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และเข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ 
2564 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน 
สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวรายงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใน
การท า 

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ กระบวนการท างานตาม TPMAP ให้แก่ ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด และองค์การ
บริหารส่วนต าบลรือเสาะ ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการวิชาท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
มัดย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าทอพ้ืนเมือง โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าทอและหัตถกรรมจัก
สาน อันเนื่องมาจากงานศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 

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

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ สาขาวิชาการบัญชี ณ อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



      รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนนราธิวาส ครั้งที ่ 2/๒๕64   ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕64   หน้า   4 
 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ณ ปฏิบัติการเบเกอรี่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป
ปลาส้ม ณ บ้านกรือซอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
วันที่ 27-28  สิงหาคม 2564 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อน
จบการศึกษา ให้แก่นักศึกษา รุ่น 61 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       

สิงหาคม  พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  สรุปดังนี้ 
 ไดร้ับจัดสรร 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 าหรับนักศึกษาพิการ                   2,175.00     บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4 (ม.ค.)                               2,383,750.00     บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (ก.พ.)     127,000.00     บาท 
ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสานฝันการกีฬาฯ    55,000.00    บาท 

 ดึงคืนงบเหลือจ่ายงบลุงทุน ครั้งที่ 7                   51,600.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มี.ค.)     7,695,095.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 10 (เม.ย.)     1,774,800.00    บาท
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12 (มิ.ย.)        870,900.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 13 (งบลงทุนเหลือจ่าย)                  49,500.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 15 (ก.ค.)        981,250.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 17 (ก.ค.)     7,047,920.00    บาท 

 ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 18 (ก.ค.)                             84,000.00    บาท 
รวม                                                       35,499,885.00    บาท 
เบิกจ่ายสะสม                                           20,361,918.12       บาท
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 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                      2,749,163.55       บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                              23,111,081.67       บาท 
 PO                                                          3,996,370.00       บาท 
 เงินคงเหลือ                                             8,392,433.33       บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอด
รายได้สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประจ าเดอืน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ค                 4,383,176.55  บาท 
รายรับ 
ยอดรายรับ เดือน ส.ค                           830.00   บาท 
รวมรายรับ เดือน ส.ค                                                  830.00   บาท 
รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ส.ค                                  6,000.00   บาท 
ลูกหนี้เงินยืม                                   -      บาท 
รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ    4,378,006.55   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษาที่คืนให้กับนักศึกษา จากนโยบายของรัฐ ซึ่ง
มาจากเงินภาครัฐช่วยเหลือ 60% และสถานศึกษาจากเงินรายได้ 40% วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เร่งด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ านวย
ขณะนี้ 
วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการจัดท าสื่อการสอนด้วยโปรแกรม canva ภายใต้โครงการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของครูและผู้สอนพิเศษ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  (Digital Learning  Platform) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของครูและผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (Digital 
Learning  Platform) แล้วนั้น 
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  ข้อเท็จจริง 

กลุ่มงานวิทยบริการ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดท า
สื่อการสอนด้วยโปรแกรม canva ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของครูและผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (Digital Learning Platform) ในวันที่ 
21–22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
โดยมีคณะวิทยากรประกอบด้วย 

(1) น า ย วิ ษ ณุ  เ พ ช ร ป ร ะ วั ติ  ต า แ ห น่ ง  นั ก วิ ช า ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

(2) น า ย อ นุ ภ า พ  ด้ ว ง นิ่ ม  ต า แ ห น่ ง  นั ก วิ ช า ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             วิทยาเขตปัตตาน ี

(3) นางสาวขวัญ เนตร  ปุญญถาวร  ต าแหน่ ง  นั กวิ ช าการ อุดมศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องกิจกรรมนราธิวาสเรื่องเล่าดีดี รายอ กีตอ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมนราธิวาสเรื่องเล่าดีดี รายอ กีตอ 
โดยมี   ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดและ
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยายชุมชนนราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จ านวน 30 คน 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

หลักสูตรอนุปริญญาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน  ประจ าปีการศึกษา  
2564  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส ารวจสาเหตุและ

ความต้องการการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือดูแนวโน้ม
ความต้องการที่เรียนต่อให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และน าผลการศึกษาพัฒนาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ และเลือกรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงาน 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือลดอัตราการ
ออกกลางคัน  ประจ าปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 
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ข้อถาม 

จ านวน(ร้อยละ) 
จ านวนข้อมูลที่เก็บได้ n = 839 

จ านวนนศ.ท้ังหมดภาค 2/2563 943 คน 
1. ความต้องการที่จะเรียนต่อให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  โดยประสงค์ศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป 

839 คน (ร้อยละ 100) 

2. ความต้องการการจัดระยะเวลาการเรียนการสอนนอกราชการ
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

839 คน (ร้อยละ 100) 

3. สถานที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
    3.1 ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 
    3.2 หน่วยจัดการศึกษา 

 
601 คน (ร้อยละ 71.63) 
238 คน (ร้อยละ 71.63) 

4. รูปแบบการเรียนการสอน 
   4.1 แบบชั้นเรียน 
   4.2 ออนไลน์ 
   4.3 ผสมผสาน 

 
543 คน (ร้อยละ 64.70) 
59 คน (ร้อยละ 7.02) 
237 คน (ร้อยละ 28.28) 

5. สิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   5.1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เช่น แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค 
   5.2. ต้องการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
   5.3. มี Wifi ความเร็วสูง 
   5.4. ต้องการให้มีการเรียนฟรี 
   5.5. ต้องการเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ที่เป็นของวิทยาลัย
ชุมชน 

 
157 คน (ร้อยละ 18.71) 
128 คน (ร้อยละ 15.26) 
112 คน (ร้อยละ 13.35) 
89  คน (ร้อยละ 10.61) 
56 คน (ร้อยละ  6.67) 

 ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 วัน

อังคาร ที่   3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 10 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

  วิ ท ย าลั ย ชุ ม ชนนร า ธิ ว า ส  ได้ ด า เ นิ น ก า รป รั บป รุ ง หลั กสู ต ร อนุ ป ริ ญญา                  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตร นั้น 

ข้อเท็จจริง  
ส า นั ก วิ ช า ก า ร  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส  ข อ น า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                   

แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565 ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง  แก้วฉาย 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก  ลิ้มเจริญ 
(3) นายรุสดี   บินหะยีสะมะแอ 
(4) นายวรัญญู   แก้วทอง 
(5) นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ ์

และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ.2565 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน  
2564  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เ พ่ื อ โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานของ TQF และตอบโจทย์เรื่องของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตในการเขียนหลักสูตรว่าท าไมต้องปรับปรุงให้เห็น
ถึงความต้องการในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผนปรับปรุงหลักสูตรใน
กระบวนการผลิตบัณฑิต ดูว่าเรื่องของพ้ืนฐานผู้เรียน เรื่องของทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
เครือข่าย เป็นอย่างไร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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บริบทของประเทศในปัจจุบัน และผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ควรเน้นเรื่องของการตลาด เป็นการส่งเสริมการมีงานท าของ
ผู้เรียน และควรจัดหลักสูตรไปยังหน่วยการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และควรมีศูนย์เรียนรู้
ชุมชนหรือศูนย์สาธิตเพ่ือช่วยแก้ปัญหาชุมชนในเรื่องของการเกษตรอีกด้วย และควรวางแผนหรือมองไป
ถึงเป้าหมายในการผลิตผู้เรียน ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ในการเพ่ิมผู้เรียนในภาคการเกษตรให้
มากขึ้น เนื่องจากเกษตรจะมาตอบโจทย์ให้กับภาคประชาสังคมและจังหวัดนราธิวาส สร้างงานสร้าง
อาชีพให้มีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในหลักสูตรดังกล่าว และ
ควรเชื่อมโยงกับพื้นท่ีในจังหวัดนราธิวาส เช่น ฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ิม
เสริมให้กับผู้เรียน และควรต่อยอดหลักสูตรยะสั้นให้กับผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควร
มองถึงเรื่องการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ฐานทรัพยากร สามารถเชื่อมไปได้ในหลายมิติ เช่น เรื่องของ
เกษตรสามารถเชื่อมโยงไปในเรื่องของอาชีพ อาหาร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือตอบเป้าหมาย
สูงสุด คือ การมีงานท า สร้างความเป็นอยู่ และรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย 
 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเพื่ออาชีพ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช

เพ่ืออาชีพ ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายทอง  แก้วฉาย 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก  ลิ้มเจริญ 
(3) นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ 
(4) นายวรัญญู  แก้วทอง 
(5) นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 
ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการ

ขยายพันธุ์พืชเพ่ืออาชีพ และได้ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเพ่ือ
อาชีพ จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน  
2564  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเพ่ืออาชีพ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเพ่ืออาชีพ โดย
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นว่า เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การมี
งานท า และหารายได้ดีมาก ควรส่งเสริมการขายในเรื่องของตลาด รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
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วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ท าการศึกษารายงานความต้องการก าลังคน และ

คุณลักษณะของก าลังคนในสถานประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนราธิวาส แล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง  

ส านักวิชาการ ขอเสนอการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 2565 และ
ได้ผ่านความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2564  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

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

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมตใิห้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

วาระท่ี 4.4  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี     
พ.ศ.2565-2569 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติสภาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37 คณะกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชน มีอ านาจหน้าที่ (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบแผนการ
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการและ
การเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเท็จจริง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ภายนอกของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-2569 โดยวิทยาลัยชุมชนได้จัดท า(ร่าง)แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-2569 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ การจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะ โดยมีประเด็น(ร่าง)แผน
กลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565 -2569 เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้ งแผนการ
พัฒนาชุมชน เ พ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้ างองค์ความรู้ของชุมชนให้ เข้มแข็ ง   
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี     
พ.ศ.2565-2569 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี    
พ.ศ.2565-2569  
 

วาระท่ี 4.5  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติสภาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37 คณะกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชน มีอ านาจหน้าที่ (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้ความเห็นชอบแผนการ
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการและ
การเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเท็จจริง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท า(ร่าง)แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 

ปี พ.ศ.2565-2569 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี นั้น 

เพ่ือประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-
2569 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอความเห็นชอบ(ร่าง)นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี พ.ศ.2565 -2569 โดยมีประเด็น
(ร่าง)นโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นว่า นโยบายในข้อที่ 7 ควรเพ่ิมเติมในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องที่ เพ่ือเชื่อมโยงในการท างานให้ดียิ่งขึ้น และนโยบายข้อที่ 9 ควรแก้ไขเป็นใช้หลักธรรมมา      
ภิบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้จัดส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่สองของ
เดือน เพ่ือส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชน ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 

ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 
 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งที ่
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 สิงหาคม 2564 
 

1/2564 วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2 กันยายน 2564 2/2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3 ตุลาคม 2564 3/2564 วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

4 พฤศจิกายน 
2564 

5/2564 วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5 ธันวาคม 2564 6/2564  วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.
2564 
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วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2564 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 3/2564 ตรงกับวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


