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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 3 /๒๕๖4 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม  

1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
4. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้เข้าประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1.  ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายไพศาล    ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสาราหุดิน อาบู   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) 

1. นางสาธิยา    บือซา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
 “…ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้อง

แก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลาม จนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คน
เดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน...” 

   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที ่9  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน   
พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
วันที่ 1  กันยายน 2564  

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีส่งมอบอาคาร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถานที่กักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Communitiy 
Isolation : CI ) โดยมี นายแพทย์สถาพร  สินเจริญกิจ รองผู้อ านวยการสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาส  กล่าว
รายงาน และมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีเปิดดังกล่าวฯเพื่อรองรับ ผู้ป่วย COVID-
19 ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร ณ บ้านศรีภิญโญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์
น้อย ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน  2564 
นายน าชัย กฤษณาสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมอบรมจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 5 กันยายน  2564 

 นายน าชัย กฤษณาสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานการ
ประชุมสัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมผกากรอง 

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการขยายพันธ์ไม้ประดับ  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและ
กลุ่มว่างงาน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ได้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 



        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  3/๒๕64   ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕64           หน้า  3   

 

 กิจกรรมอบรมการจัดสวนภูมิทัศน์ โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา แก้วฉาย ได้บรรยาย
เกี่ยวกับการน าไม้ดอกไม้ประดับมาใช้ในการจัดสวน  ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 6 กันยายน  2564 

 กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการศึกษา สืบสาน สร้างมูลค่าเพ่ิมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านกลองบานอ ในกิจกรรม
การสืบสานอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองบานอ การใช้โปรแกรม Illustrator 
ในการสร้างสติกเกอร์ไลน์ โดยใช้กลองบานอเป็นต้นแบบ การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Meet โดยมี
นายอนนั วาโซะ เป็นวิทยากร  

 โครงการต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชนยะกัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

 กิจกรรมทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวฯใน โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นการท าเรือกอและ กิจกรรมการ
ฝึกอบรมทักษะการท าผลิตภัณฑ์เรือกอและ ณ ศูนย์เรียนรู้การประดิษฐ์เรือกอและจ าลอง ต าบลโคก
เคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันนี้ 7 กันยายน  2564 
  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม(Upskill@Reskill) 
กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อกั๊ก รุ่นที่ 1 ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันนี้ 8 กันยายน  2564 

 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ในกิจกรรม การ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคนอกสถานที่ ศึกษาดูต้นแบบความส าเร็จชุมชนท่องเที่ยว 
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีบ้านสุไหงบาลา ณ ชุมชนเชิงอนุรักษ์บูนาดารา จังหวัดปัตตานี 
วันที ่10 กันยายน  2564 

 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมเกลือโลว์โซเดียม กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่
เค็มโลว์โซเดียมบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 13 กันยายน  2564 

 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าขนมจากสมุนไพร กิจกรรมการฝึกอบรมการท าขนมจากสมุนไพร 
ขนมชั้น (ใบเตย กระเจี๊ยบ และดอกอัญชัน) ณ ห้องเบเกอรี่ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 14 กันยายน  2564  
  โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมเกลือโลโซเดี่ยม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สะตอดองด้วยเกลือโลว์โซเดี่ยม ณ บ้านบระเอ็ง ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางโภชนาการและการบ าบัดโรค(การท าขนมจากสมุนไพร) ณ บ้านสุไหง
บาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 20 กันยายน 2564 

การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น“นราธิวาส เรื่องเล่าดีดี รายอกีตอ”ภายใต้โครงการการ
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จัดงานประกวดผลงานเรียนรู้วิถีชุมชน “พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9 ผ่านระบบระบบZOOM ณ 
ห้องประชุมทางไกล ชั้น2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 21 กันยายน 2564 

 การอบรมผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษ สร้างสื่อ Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Canva 
เพ่ือการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ 
จ านวน 78 คน ประกอบด้วย. ผู้สอนประจ าและบุคลากรที่ท าการสอน ผ่านระบบZOOM  

 พบปะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ณ บ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 27 กันยายน 2564 

นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฎิบัติ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเลี้ยงไก่เบตง ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงไก่เบตงเพ่ืออาชีพ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสัตว์ 
วันที่  28 กันยายน 2564 

ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่  30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 

ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส( ปี 2565-2569) และได้ให้แนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ์ของการท างานร่วมกันให้ประสบผลส าเร็จให้กับบุคลากร  ณ จังหวัดพัทลุง  

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       

กันยายน พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.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 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
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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 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 19 (ก.ย.)     1,681,350.00    บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 20 (ก.ย.)          60,277.00    บาท 
ดึงคืนงบเหลือจ่าย งบบุคลากรครั้งที่ 20(ก.ย.)                    736.00    บาท 
ได้รับจัดสรร งบลงทุนจชต.ครั้งที่ 21 (ก.ย.)        151,200.00    บาท 
ได้รับจัดสรร งบจชต. ครั้งที ่22 (ก.ย.)        100,000.00    บาท 
ดึงคืนงบเหลือจ่าย งบบุคลากร ครั้งที่ 24             4,125.00    บาท 

 รวม                                                      37,487,851.00    บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                              23,111,081.67    บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                         7,819,649.36    บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                 30,930,731.03    บาท 
 PO                                                             6,337,350.00    บาท 
 เงินคงเหลือ                                                 219,769.97     บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 สรุปดังนี้ 
 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ย              4,378,006.55    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ย                    45,025.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ย                                         45,025.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ย                            346,196.00    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม                               -       บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ย                                      346,196.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ            4,076,835.55    บาท 
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ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดกระเช้าขาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีในพระพุทธศาสนา และเพ่ือเป็นการท านุบ ารุง
ปฏิสังขรณ์ให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป นั้น  
  ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมถวายปัจจัยและ
ร่วมท าบุญได้ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ 

วิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบในการก ากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีตัวชี้วัดการประเมินความส าเร็จการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ 
และระดับรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน 
  ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ มี
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การประเมินตนเอง ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ 

และระดับรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5  

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน มีผลการด าเนินงาน ระดับ 5  ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน มีผลการด าเนินงาน ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชน ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.41       
ค่าคะแนนที่ได้ 4 จากคะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับวิทยาลัย
ชุมชน ผลการด าเนินงาน ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน ระดับ 5        
ค่าคะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า จากการสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด เช่น ในตัวชี้วัดที่ 4 ผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.41 ค่าคะแนนที่ได้ 4 จากคะแนนเต็ม 5 น่าจะมีการปรับเกณฑ์ให้
เหมาะสมกว่านี้ เนื่องจากผลการด าเนินท าได้เกือบ ร้อยละ 100 แล้ว 
วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและ
ใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด นั้น 
 ข้อเท็จจริง 

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี  5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 51 ตัวชี้วัด และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 มีผลการประเมินบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน 
จ านวน 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.31 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการบรรลุผลสูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 29 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.86 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.45 และตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 8 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.68 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดการประเมินตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สร้างเครือข่ายขยายโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ จ านวน 17 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.35 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย 6 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.29 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 
47.05 และตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.64 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องการน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน มีตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการ
ประเมินบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกเป็น 
ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาความร่วมมือ สร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน มีตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ จ านวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน
บรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.66 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่
มีผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.33 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการตาม
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.33 และตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน สร้าง
จิตส านึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.66 และตัวชี้วัดที่
มีผลด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.66 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยหลักธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ  มีตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ จ านวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการ
ประเมินบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัด
ที่มีผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการตาม
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายละเอียดผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความชื่นชมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ จนผลงานออกมาอย่างดี และมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า จากการสังเกตเกณฑ์การวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดบางข้อวัดได้บรรลุสูงสุด ตัวชี้วัดบาง
ข้อไม่บรรลุตามเป้าหมาย ควรจะมีการเปลี่ยนวิธี ควรหามาตรการหรือรูปแบบการวัดประเมินแบบใหม่ 
หรืออย่างอ่ืนมาเทียบ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ได้งานไปในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มากยิ่งขึ้น  
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วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัย 
ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบด้วย  

(1) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(3) นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒน์วิไล  กรรมการและเลขานุการ 
ข้อเสนอ   
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเป็น
การสัมภาษณ์  
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 วันอังคาร ที่ 
21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2564 วันที่ 21 กันยายน  2564 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพัฒนาการประกันคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปีการศึกษา 2563   
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน 
และจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 นั้น 
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ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอผลทางการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (ผลการด าเนินงานจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) และได้ผ่านการกลั่นกรองผลการ
พัฒนาการประกันคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 จากอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เ พ่ื อ โปรด พิจ ารณา ให้ ค ว าม เห็ นชอบผลการ พัฒนาการประกั นคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563   
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบผลการพัฒนาการประกันคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ปีการศึกษา 2563   
 วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดพันธกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการ คือ จัดการศึกษาและ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัด
การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพประชาชนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางชุมชนเศรษฐกิจใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ตามเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและเศรษฐกิจใหม่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน
มีความเข้มแข็งในแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อเท็จจริง  
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขอเสนอแผนการ

จัดการบริการวิชาการซึ่งได้ศึกษาผลการวิเคราะห์สถานการณ์จากแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
สถานการณ์โควิต ซึ่งประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยประกอบอาชีพใน
ชุมชนของตนเองได้ จึงขอเสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ผ่านการกลั่นกรอง
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
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    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565  
วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นงบประมาณในการ
ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนักศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้น 

ข้อเท็จจริง  
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการรายรับและแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิทยาลัย
ชุมชนได้รับอนุมัติแผนการใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น 1,798,544 บาท ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเบิกจ่าย 
จ านวนทั้งสิ้น 1,204,497 บาท แยกเป็น งบรายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 392,067 งบรายจ่ายครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เบิกจ่าย 812,430 บาท  

2. ประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ ส าหรับใช้ด าเนินงานงานแผนและภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน โดยประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  
แยกเป็นยอดยกมาจากเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 4,076,836 บาท และเงินรายได้จัดเก็บระหว่าง
ปี เป็นเงิน 1,885,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 5,961,836 บาท  

3. แผนขอใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ
ที่ 1 ซึ่งมีจ านวน 21 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,709,150 บาท แยกเป็น งบ
รายจ่ายประจ า เป็นเงิน 399,450 บาท และงบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 1,309,700 
บาท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมต ิให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

4/2564 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2564 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคาร
สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 4/2564 ตรง
กับวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงาน
กลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30น. 

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

 


