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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 8 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุํงอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน 

  ท๎องถิ่น 
4. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน 
5. ผู๎ชํวยศาสตรจารย์วันชัย แก๎วหนูนวล กรรมการผู๎แทนสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
7. วําที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพศาล    ตอยิบ    กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา    พรหมณ ี   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหนํง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน 
  ท๎องถิ่น 

2. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
3. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิเชษฐ์    ไทยทองนุํม   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   ร อ ง ผู๎ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  

นราธิวาส 
2. นายสาคร     ปานจีน ร อ ง ผู๎ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  

นราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี           เจ๎าพนักงานธุรการ/ผู๎ชํวยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา                       เจ๎าหน๎าที่งานจัดการงานทั่วไป/  

ผู๎ชํวยเลขานุการสภาฯ 
6. นางซูไฮลา      มาหะมะ   ครู ค.ศ.2 
7. นางมารีนี       กอรา   ครู ค.ศ 1 
8. นายอิบรอเฮม  แวหามะ   นักวิชาการศึกษา 
9. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน๎าหนํวยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

สรุปเรื่อง 
 “…ความรู๎หรือความสามารถ ความดีทั้งหลายเราต๎องสะสมและเพ่ิมเติมอยูํเรื่อยๆถึง

จะสามารถที่จะมีชีวิตด ารงอยูํได๎ ถ๎าขาดอาหารเราก็ผอมลง หิว เป็นทุกข์ ถ๎าท าดีท าสิ่งที่สุจริตด๎วย
ความสามารถด๎วยความอดทน พากเพียร เราอาจจะไมํผอมโซเพราะวําคนที่ท าบุญท าดีนั้นงานในชีวิต
มันงํายขึ้น คนที่กินบุญเกํากลับไมํมีความสามารถที่จะท ามาหากินในที่สุดถ๎ามีบุญมาก แล๎วกินบุญก็ยังดี 
มีสะสมเอาไว๎แตํวําวันหนึ่งก็หมด...” 

                 พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1  
  ไมํมี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ท าดีด๎วยหัวใจ
รํวมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปรับปรุงสุขาศูนย์เรียนรู๎เกษตรกรรมบ๎านสุไหงบาลา ณ ชุมชน
บ๎านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

คณะผู๎วิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยว ลง
พ้ืนที่จัดกิจกรรมรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน ณ ต าบลแมํดง อ าเภอแว๎ง 
จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 4-5  กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักทํองเที่ยว 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการทํองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนสุไหงบาลา ณ ชุมชนบ๎านสุไหง
บาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565  และ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยทางน้ า(ไลฟ์การ์ด) ตามโครงการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนอยํางยั่งยืน ณ สระวํายน้ าคํายจุฬา
ภรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  

กลุํมงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ
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บ าเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระพันปีหลวง ณ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข๎ารํวม 
ระหว่างวันที่ 6–7 กรกฎาคม 2565 

กลุํมงานวิทยบริการ ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและ
การตลาดออนไลน์ อบรมการใช๎ canva เพ่ือผลิตสื่อน าเสนอ ณ ห๎องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมนันทนาการสูํอาชีพเสริมสูํรายได๎จากการปลูกสมุนไพรใน
ท๎องถิ่น ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร๎างสุขภาพของผู๎สูงอายุตามวิถีมุสลิม ณ แปลง
สมุนไพรผู๎สูงอายุ ต าบลแมํดง อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ MOU ระหวํางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับบริษัท 
ซันโฟรเซํน ฟรุ๏ต จ ากัด เพ่ือยกระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและพัฒนา
ก าลังคนในจังหวัดนราธิวาส ณ ห๎องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการศึกษาชุมชนต๎นแบบสังคมพหุ
วัฒนธรรม ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต๎ ณ ต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

กลุํมงานแผนและงบประมาณ ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดประชุมสัมมนา 
เรื่อง “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชน” 
โดยมีผู๎เข๎ารํวมประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคใต๎ และนายน าชัย กฤษณ
สกุล ผู๎อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานในพิธี ณ ห๎องประชุมสวนอาหารริมน้ า อ า เภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ 
(บุกเส๎น) ภายใต๎โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบุกเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกรบ๎านสุไหงบาลา 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการนวด
แผนไทยเบื้องต๎น รุํนที่ 1 ณ ห๎องปฏิบัติการอาชีพ 2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจกาแฟรูปแบบ Slow bar moka pot ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาชุดหลักสูตรการจัดการหํวงโซํคุณคํา
สินค๎าเกษตร(ทุเรียน) ตามโครงการการจัดการหํวงโซํคุณคําสินค๎าเกษตร(ทุเรียน)ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศ รษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง ห วั ดน ร า ธิ ว า ส  ณ  ห๎ อ งป ร ะชุ มทอ ง อุ ไ ร  วิ ทย าลั ย ชุ ม ชนนรา ธิ ว า ส
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กิจกรรมที่ 2 ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต๎ ณ องค์การ
สํวนต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 3 คณะผู๎วิจัยโครงการการศึกษาศักยภาพและอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการ
ทํองเที่ยว ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมการทดลองใช๎โปรแกรมและรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน ณ 
ต าบลแมดํง อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 4 ส านักวิชาการ จัดประชุมสถานประกอบการ การฝึกประสบการวิชาชีพ
ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ณ ห๎องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข๎ารํวมการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ณ สถานีวิทยุแหํงประเทศไทยจังหวัดยะลา 
วันที ่23 กรกฎาคม 2565 

คณะผู๎วิจัยโครงการวิจัยการยกระดับการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎ทุนวัฒนธรรม
อาหารพ้ืนถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ผํานวัฒนธรรมอาหาร
มลายูพื้นถิ่น ณ ต าบลโละจูด อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 

คณะผู๎วิจัยโครงการวิจัยการยกระดับการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎ทุนวัฒนธรรม
อาหารพ้ืนถิ่น ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรม JOURNEY de WAENG อาหารน าทาง ณ ลานสนามหญ๎ามหาราช 
อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกกล๎วยหอมทอง
เชิงพาณิชย์ ตามโครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัด
นราธิวาส ณ ชุมชนบ๎านคีรี ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการกลุํมและบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว ตามโครงการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ณ 
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการตัด
เย็บเสื้อผ๎าบุรุษ ณ ศูนย์เรียนรู๎แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 28  กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมประกอบด๎วย 

กิจกรรมที่ 1  รองผู๎อ านวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข๎ารํวมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดิน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมจิตอาสาท าดีด๎วยหัวใจของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยรํวมกันปลูกหญ๎าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์
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นักศึกษากระชับมิตรรุํนพี่-รุํนน๎อง ปี 2565  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
กิจกรรมที่ 3 รองผู๎อ านวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข๎ารํวมพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะและวางพานพํุม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 -1 สิงหาคม 2565 

ส านักสํงเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ๎าปาเต๏ะและการ
ผลิตต๎นแบบแมํพิมพ์ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผ๎าปาเต๏ะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาส  ณ ส านักงานหนํวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

กลุํมพ้ืนที่ต าบลแมํดง จัดกิจกรรมอบรมการท าสินค๎าที่ระลึกเพ่ือการทํองเที่ยว โดย
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค๎าชุมชนเพ่ือจัดจ าหนําย ตามโครงการพัฒนาสินค๎าของที่ระลึกเพ่ือการทํองเที่ยว
โดยชุมชน ณ ต าบลแมํดง อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข๎าเยี่ยมชมกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ๎า
ปาเต๏ะและการผลิตต๎นแบบแมํพิมพ์ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผ๎าปาเต๏ะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส และพบปะให๎โอวาทนักศึกษาหนํวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กลําวแสดงชื่นชม
และให๎ก าลังใจในการท างานแกํบุคลากร พร๎อมมีข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะจากการชมวิดีทัศน์การ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวํา จากสรุปผลการด าเนินงานของประจ าเดือน สังเกตได๎วํา 
วิทยาลัยชุมชนนธิวาสมีผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชนจ านวนไมํ
น๎อย ควรสร๎างโอกาสในการสร๎างรายได๎จากผลิตภัณฑ์ตํางๆโดยจัดให๎มีพ้ืนที่แสดงสินค๎า ผลิตภัณฑ์ หรือ
ตลาดนัดของวิทยาลัยชุมชน หรือตลาดออนไลน์ เพ่ือเป็นชํองทางในการสร๎างรายได๎ตํอไป 

  

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน  
กรกฎาคม 2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ๎งให๎วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช๎จําย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดท ารายงานผลการใช๎จําย
งบประมาณประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 สรุปดังนี้ 

ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                  9,152,240.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (มี.ค.)                  4,969,720.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                  2,958,380.00  บาท 
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ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มิ.ย)                     817,350.00  บาท 
ดึงคืนงบลงทุน ครั้งที่ 10 (มิ.ย)                  27,800.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 11 (มิ.ย)                3,418,360.00  บาท 
ได๎รับจัดสรร ครั้งที่ 12 (ก.ค)                1,337,870.00  บาท 

   รวม                                          28,374,820.00  บาท 

 เบิกจํายสะสม                                 17,707,536.25  บาท 
 เบิกจํายเฉพาะเดือน                            2,177,890.96  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                 19,885,427.21  บาท 
 PO                                                   714,390.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                   7,775,002.79  บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ด าเนินการรับเงินและใช๎จํายเงินรายได๎สถานศึกษา
ให๎เป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุํมงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดท ารายงานสรุปยอดรายได๎ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน มิ.ย              5,144,427.44    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ค                             7,500.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ค                                                    7,500.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจําย เดือน  ก.ค                                  100,050.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ก.ค                                                        -           บาท 
รวมรายจําย เดือน  ก.ค                                             100,050.00    บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                 5,051,877.44    บาท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา   
2563 และปีการศึกษา 2564   

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 ตามบันทึกข๎อความสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว 0610(2)/2007 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2565 เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได๎
แจ๎งก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 2563 และปี
การศึกษา 2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แล๎วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา  2563 และปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที ่19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกระจูดนรา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรผู๎ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 
2564 มีผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจ าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564  
แจ๎งความประสงค์เข๎ารับอนุปริญญาบัตรจ านวนทั้งสิ้น 261 คน จ านวน 8 สาขาวิชา ดังนี้ (1) การ
พัฒนาชุมชน (2) การปกครองท๎องถิ่น (3) การศึกษาปฐมวัย (4) การจัดการทั่วไป (5) การบัญชี (6) 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (7) การทํองเที่ยว และ (8) เทคโนโลยีการเกษตร  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข๎ารํวมกิจกรรม
ดังกลําว และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะวํา การจัด
กิจกรรมดังกลําว ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามต๎องประกอบพิธีทางศาสนา ณ 
มัสยิด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรชี้แจงรายละเอียดให๎นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน เพ่ือความรวดเร็ว
และควรจัดรถรับ - สํงส าหรับนักศึกษาท่ีจะไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ มัสยิด ได๎ทันเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

 ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ก าหนดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎ผู๎รับบริการทางการศึกษา และกฎกระทรวงวําด๎วย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดให๎มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตํละระดับโดยให๎มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดท าเป็นรายงานให๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียถือเป็นข๎อมูลสาธารณะ ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดมาตรฐาน 5 ด๎าน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและ
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นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการที่ก าหนดให๎สถาบันอุดมศึกษาต๎องมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระหวํางวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด๎วย  

(1) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข   ประธานกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(3) นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์    กรรมการและเลขานุการ 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  1.2.6   เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ประชุมครั้งที่ 6/2565 (นัด
พิเศษ) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติออก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา                   
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเสนอ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  1.2.7   เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ภายใต๎วิสัยทัศน์ “องค์กรการศึกษาแนวหน๎า ผู๎น านวัตกรรมสูํการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน” มี 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 25 กลยุทธ์ และ 60 ตัวชี้วัด ได๎จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ และการด าเนินงานให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และคําเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม2564 
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– มิถุนายน 2565) โดยกลุํมงานแผนและงบประมาณ ได๎ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการตลอดจนปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจ ากัดในการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
ผู๎บริหารและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํางๆได๎รับทราบและหามาตรการปูองกันหรือแก๎ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในไตรมาสตํอไป ทั้งนี้ผลการด าเนินงานในห๎วงไตรมาส 3 วิทยาลัยชุมชนมีการด าเนินงานที่บรรลุตาม
เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 38 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร๎อยละ 63.33 และตัวชี้วัดที่ยังไมํบรรลุตัวชี้วัดจ านวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 36.66 ซึ่ง
ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดก าลังด าเนินการ และคาดวําจะบรรลุตามเปูาหมายในห๎วงไตรมาสที่ 4 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1.พัฒนาหลักสูตรทุกประเภทของ
วิทยาลั ยชุ มชนเป็ นหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะสูํ การพัฒนาผู๎ เ รี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 
2.สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎สูํการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล 

13 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 86.66 ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร 
และคาดวําจะบรรลุ
ตามเปูาหมายในห๎วง
ไตรมาสที่ 4 

3.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

5 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 83.33 ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร 
และคาดวําจะบรรลุ
ตามเปูาหมายในห๎วง
ไตรมาสที่ 4 

4.สร๎างความรํวมมือกับหนํวยงาน
ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค
ประชาชนในการบริการวิชาการ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาชุมชนสูํ
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

6 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 42.85 ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร 
และคาดวําจะบรรลุ
ตามเปูาหมายในห๎วง
ไตรมาสที่ 4 

5.ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัดนราธิวาส ได๎รับการอนุรักษ์ 
สืบสานและ สร๎ างมูลคํา เ พ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ให๎ประชาชนอยูํรํวมกัน
อยํางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 44.44 ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร 
และคาดวําจะบรรลุ
ตามเปูาหมายในห๎วง
ไตรมาสที่ 4 

6.พัฒนาบุคลากรและระบบการ
บริหารโดยใช๎เทคโนโลยี ด๎วยหลัก
คุณธรรมและธรรมาภิบาลสูํ การ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

8 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 20 ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร 
และคาดวําจะบรรลุ
ตามเปูาหมายในห๎วง
ไตรมาสที่ 4 

รวม 38 ตัวช้ีวัด 22 ตัวช้ีวัด 63.33  

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข๎อสังเกตและ
ข๎อเสนอแนะวํา วิทยาลัยชุมชนควรมองการตั้งคําเปูาหมายตัวชี้วัดในการด าเนินงานให๎มีมาตรฐาน
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เปูาหมายในระดับสูงขึ้นกวําเดิม รวมทั้งควรเพ่ิมทักษะหรือพัฒนาทักษะตํางๆให๎กับนักศึกษา และ
ประชาชนในชุมชน เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานให๎ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น รวมถึง
ยุทธศาสตร์ด๎านความเข๎มแข็งชุมชนในด๎านมิติศาสนาวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงกับเครือขํายตํางๆใน
พ้ืนที่ในการยกระดับความเข๎มแข็ง ให๎คุณภาพของเชิงพื้นที่มากยิ่งข้ึน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2565 วันศุกร์ ที่ 8 

กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห๎องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จ านวน 15 หน๎า จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการ
ประชุมครัง้นี้ 

ข้อเสนอ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่         
7/ 2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( กรกฎาคม 2565) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และได๎จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให๎สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากวําปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให๎การศึกษา วิจัย 
ให๎บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งของท๎องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน เสริมสร๎างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล๎องตํอความต๎องการและการประกอบอาชีพของท๎องถิ่นและชุมชน”โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วย  

1. โครงการภายใต๎แผนงานพื้นฐาน  
2. โครงการภายใต๎แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามกรอบงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้น  เดือนกรกฎาคม 
2565 โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและการเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการ
และเบิกจํายงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ 56.57 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจํายงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ 63.21 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจํายงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ 63.21 
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 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล๎องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ(2)ให๎
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการ
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3.2  เรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต๎ภายใต๎โครงการ

เสริมสร๎างสานสัมพันธ์การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต๎โดยใช๎กีฬาเป็นฐาน ซึ่ง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ๎าภาพ และมีวิทยาลัยชุมชนเข๎ารํวม จ านวน 7 แหํง ประกอบด๎วย 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ระนองและพังา วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือให๎นักศึกษา และภาคี
เครือขํายในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่องของความแตกตํางทางด๎านวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนาของนักศึกษาในแตํละวิทยาลัยชุมชน และเพ่ือฝึกให๎นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามหลักความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตําง
กันได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ระหวํางวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬา
เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นั้น 

ในการนี้ มีการเลื่อนกิจกรรมดังกลําว จากระหวํางวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2565 
เป็นระหวํางวันที่ 10 -11 กันยายน 2565  ณ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 3.3  เรื่องการจัดการพื้นที่และการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หนํวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลก ได๎ย๎าย

ส านักงานหนํวยจัดการศึกษาฯ จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มาเชําพ้ืนที่อาคาร Food center 
ของส านักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส าหรับเป็นที่ตั้งส านักงานหนํวยจัดการศึกษาฯและจัดให๎บริการ
นักศึกษา การฝึกอบรมให๎กับกลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่บริการของหนํวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก -ลก 
และอ าเภอใกล๎เคียง นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ด าเนินการย๎ายสถานที่เรียบร๎อยแล๎ว และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน พร๎อมทั้งปรับปรุงสถานที่ ในสํวนส านักงาน ห๎องปฏิบัติการตํางๆ 
รวมทั้งห๎องประชุมขนาดเล็ก โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได๎จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง  
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ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข๎อสังเกตและ

ข๎อเสนอแนะวํา การบริการจัดการของหนํวยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ควรมีหัวหน๎าหนํวยจัด ซึ่ง
ท าหน๎าที่ในการบริหารงาน พร๎อมทั้งเชื่อมโยงกับเครือขํายในระดับตํางๆในพ้ืนที่ในการให๎บริการ
นักศึกษาและประชาชนในการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ได๎มีมติเห็นชอบรายชื่อผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 22 คน ประกอบด๎วย  
  1.  สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น   จ านวน    8 คน   
  2.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน    6 คน   

3.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   1 คน 
4.  สาขาวิชาการจัดการ       จ านวน   4 คน 

  5.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    1 คน   
  6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน    2 คน 
และให๎เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให๎อนุปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จ  
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ตํอไป  

ข้อเท็จจริง 
กลุํมงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อผู๎ส าเร็จ 

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 22 คน เพ่ือ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบการให๎อนุปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2564  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่สภา

สถาบันมอบหมาย  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ การให๎อนุปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 22 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการให๎อนุปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา  หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 22 คน 
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎รับอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต๎องการใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดการความรู๎แบบ Re-skill  และ Up-skill 
ให๎แกํประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด
นราธิวาส ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2566 – 2570) ได๎ก าหนดเปูาหมายการพัฒนา
จังหวัดรํวมกันวํา “เศรษฐกิจมั่นคง การค๎าเฟ่ืองฟู นรานําอยูํ มุํงสูํสันติสุข อยํางยั่งยืน”และก าหนด
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดในภาคเกษตรเป็นประเด็นแรก คือการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการ
แปรรูปภาคการเกษตรเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าเกษตรประกอบกับปัจจุบันผลผลิตทุเรียนใน
จังหวัดนราธิวาสเป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาก าลังในการจัดการหํวงโซํคุณคําสินค๎าเกษตร (ทุเรียน) จึงได๎
พัฒนาชุดหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน เพ่ือใช๎ในการฝึกอบรมให๎แกํก าลังคนในการจัดการหํวงโซํ
คุณคําสินค๎าเกษตร(ทุเรียน) ตํอไป และได๎กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม 2565 ณ ห๎องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู๎เข๎ารํวมการวิ พากษ์
หลักสูตรดังนี้  

1. ผศ.ดร.สายทอง แก๎วฉาย ผู๎ชํวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2. นายวีรพันธุ์ นิลวัตร  หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมและพัฒนาการผลิต 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
3. วําที่ร๎อยตรีเจตน์ มาหะมะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัน โฟรเซํน ฟรุ๎ต จ ากัด 
4. นายซาวาวี ปูลา  เกษตรกร 
5. นายแวยาโระ แวมะย ิ  ผู๎ประกอบการ/เกษตรกร 
6. ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ ์  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
7. นางธาราพร จันทร์อํอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอหลักสูตรการจัดการผลผลิต

ทุเรียน จ านวน 48 ชั่วโมง และได๎ผํานการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
  อ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให๎ความเห็นชอบแผนจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองตํอความต๎องการ
และเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียน และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะวํา  ถือวําเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นหลักสูตร
จ าเพาะที่สร๎างรายให๎กับผู๎เรียนจ านวนสูงมาก และในอนาตคควรตํอยอดหลักสูตรตั้งแตํต๎นน้ าจนไปถึง
ปลายน้ า เชํน การปลูก การแปรรูป เป็นต๎น  
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วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ
หลักสูตรด้านหัตกรรมจักสานกระจูดพื้นถิ่น 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎รับอนุมัติให๎จัดโครงการการส ารวจผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์

จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต๎แผนงานชํางศิลป์ท๎องถิ่น ใน
สํวนของแผนงานยํอยที่ 5 การสํงเสริม การถํายทอด สืบสานความรู๎ของงานศิลป์ท๎องถิ่น เพ่ือคุณภาพ
มาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต โดยด าเนินการรํวมกับคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ขั้นตอนการประสานเครือขํายชุมชนรํวมวิเคราะห์ตีความ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีผลผลิต
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ จ านวน 5 หลักสูตร  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุํมงานวิจัย ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดกิจกรรมวิพากษ์ 

ปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตกรรมจักสานเสื่อกระจูดพ้ืนถิ่น ตามโครงการส ารวจ
ผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตกรรมจักสานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต๎แผนงานชําง
ศิลป์ท๎องถิ่น ในสํวนของแผนงานยํอยที่ 5 การสํงเสริม การถํายทอด สืบสานความรู๎ของงานศิลป์
ท๎องถิ่น เพ่ือคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต โดยด าเนินการรํวมกับคณะมัณฑณศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในข้ันตอนการประสานเครือขํายชุมชนรํวมวิเคราะห์ตีความ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยได๎พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับหัตกรรมจักสานกระจูดพ้ืนถิ่น จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรการเรียนรู๎ธรรมชาติของกระจูด          จ านวน   12  ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน   จ านวน   33  ชั่วโมง 
3. หลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด          จ านวน   33  ชั่วโมง 
4. หลักสูตรการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต๎นแบบ จ านวน   93  ชั่วโมง 
5. หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์         จ านวน   18  ชั่วโมง 
และได๎วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห๎องประชุมทองอุไร อาคารวิทย

บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู๎เข๎ารํวมวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด๎วย  
1. ดร.อุไรวรรณ   ชินพงษ์  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2. นางพัชรินทร์ บินเจ๏ะมิง ประธานกลุํมกระจูดบ๎านทอนอามาน/ครูศิลปาชีพ ประเภท
จักสานกระจูด /ครูชํางศิลป์ประเภทกระจูด 

3. นางสาวยามีละห์ ดอเลาะ ประธานกลุํ มสตรี ส าน เสื่ อกระจู ดบ๎ าน โคกพยอม/                  
ครูศิลปาชีพ ประเภทจักสานกระจูด 

4. นางกุแวราย๏ะ กุโน ประธานกลุํมกระจูดรายา นราธิวาส 
5. นางสาวฟาตีฮะ มะลี กรรมการฝุายการเงินและสมาชิกกลุํมกระจูดรายานราธิวาส 
6. นางปาตีเมาะ    อูมา  กรรมการฝุายการผลิตและสมาชิกกลุํม 

พัฒนาอาชีพบ๎านคําย    
7. นางรินดา  อภิรมย์ชัย                 รองประธานกลุํมผลิตภัณฑ์กระจูดบ๎านโคกพยอม 
8. นางซูไฮลา  มาหะมะ  ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
9. นางมารีนี   กอรา ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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10. นางสาวดาลีซะ ดะยี   ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
11. นางสาวยาวารี สะอีดี ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
12. นางฟาทูณี  มะมีเยาะ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
13. นางสาวโรสไลลา  มะสาแม นักจัดการงานทั่วไปออกแบบและแฟชั่น 

และได๎ผํานการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรด๎านหัตกรรมจักสานกระจูดพ้ืนถิ่น จ านวน 5 หลักสูตรจาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎
ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด๎าน

หัตกรรมจักสานกระจูดพ้ืนถิ่น จ านวน 5 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรการเรียนรู๎ธรรมชาติของกระจูด          จ านวน   12  ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน   จ านวน   33  ชั่วโมง 
3. หลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด          จ านวน   33  ชั่วโมง 
4. หลักสูตรการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต๎นแบบ จ านวน   93  ชั่วโมง 
5. หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์         จ านวน   18  ชั่วโมง 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตรด๎านหัตกรรมจัก

สานกระจูดพ้ืนถิ่น จ านวน 5 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรการเรียนรู๎ธรรมชาติของกระจูด          จ านวน   12  ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน   จ านวน   33  ชั่วโมง 
3. หลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด          จ านวน   33  ชั่วโมง 
4. หลักสูตรการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต๎นแบบ จ านวน   93  ชั่วโมง 
5. หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์         จ านวน   18  ชั่วโมง 
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข๎อสัง เกตและข๎อเสนอแนะวําจุดเดํนของ

กระจูดจังหวัดนราธิวาสเป็นกระจูดที่มีลักษณะและคุณภาพมากในจังหวัดภาคใต๎  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควร
พัฒนาสํงเสริมเชื่อมโยงกับโครงการศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาส พร๎อมทั้งอนุรักษ์ สืบสาน ตํอยอด ให๎คงอยูํตํอไป 
 

วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎รับอนุมัติให๎จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตร

อนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โดยมีเปูาหมายพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร 
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ข้อเท็จจริง                     
   ในการนี้ กลุํมงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรบริการวิชาการสูํชุมชน  ภายใต๎โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  แผนงาน : 
แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : 
ผู๎รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม :  จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทํา และพัฒนาทักษะอาชีพ  
เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  โดยได๎พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย จ านวน 18 หนํวยกิต ซึ่งได๎วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ 
หอ๎งประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู๎เข๎ารํวมวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด๎วย  

(1) นายยุทธนา  พรหมณี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(2) นายสมมาศ  ปทุมวัลย์ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านหลักสูตร 
(3)  นายสาคร  ปานจีน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
(4) นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(5) นายรณภัทร  พรหมแก๎ว นายแพทย์แผนไทยช านาญการ 

 โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
(6) นางจริยา  เหลื่อมปุ๋ย  นักวิชาการสาธารณสุขชุมชนช านาญการ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
(7) นางบัดรียะห์  ดีแมง ผู๎จัดการร๎านกะยะห์นวดแผนไทย  
(8) นางซูไฮลา  มาหะมะ  ครู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(9) นางสาวไพศรี  กะปินะ ประชาชน 
(10) นางสาวกมลชนก  บุญเรืองขาว ประชาชน 
(11) นางสาวฮามีเน๏าะ  อุเซ็ง ประชาชน 
(12) นางสาวอานีรา  อามิง ประชาชน 
(13) นางสาวนิการือนิง  ลาเด็ง ประชาชน 
และได๎ผํานการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย 

จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร๎อย
แล๎ว  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎
ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนผู๎ชํวยแพทย์แผน

ไทย 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไมํมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2565 

ประจ าเดือน กันยายน 2565 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00น. 
 

              
   (นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี)              (นางสาธิยา  บือซา) 
   ผู๎บันทึกรายงานการประชุม                       ผู๎ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 
 

 


