
        รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 10/๒๕65   ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕65         หน้า   1   
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 10 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. นายยูโซะ      ตาเละ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิเชษฐ์    ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
4. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
5. นายไพศาล    ตอยิบ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

นราธิวาส 
3. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

                                               นราธิวาส/เลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี           นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์  บากา                        เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/  

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นางซูไฮลา     มาหามะ   ครู ค.ศ 2 
7. นางสาวดาลีซะห์    ดะยี   ครูผู้ช่วย 
8. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
1. อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
สรุปเรื่อง 

 “…สิ่งที่เราจะต้องท า คือพิจารณาตัวเองว่าตัวเองท าดีหรือเปล่า ที่เราพัฒนาได้ก็มี
อย่างเดียวที่จะยั่งยืนคือความดี ถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ ารวยมันก็ยากจนลงไปได้ แต่ว่าถ้าดีแล้วดีจริง 
ความดีนั้นไม่เสียไป...” 

                 พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1  
  ไม่มี 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน 2565 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กันยายน 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 1 กันยายน 2565 ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพ้ืนที่มอบพันธุ์กล้วยหอมทอง     
ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่(การปลูกกล้วยหอมทอง) ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านต้นตาล อ าเภอ   
ยี่งอ และพ้ืนที่ชุมชนบ้านปูลากาปัส ต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน ตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชน
บ้านคลอแระ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 7 กันยายน 2565 ประกอบด้วย  

กิจกรรมที่ 1 ผู้อ านวยการ มอบหมาย รองผู้อ านวยการ ลงพ้ืนที่ศึกษาความต้องของ
ชุมชนและติดตามการปลูกพืชสมุนไพรของสูงผู้อายุต าบลแม่ดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ผู้อ านวยการเป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่
และสวัสดิการของผู้รับทุน ติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินการท างานให้แก่สถานศึกษาสาย
อาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565 
   ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร (การเขียน/
การพูด) และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้คุณภาพสูง ให้กับนักศึกษา
ทุนกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 8 กันยายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์เสริมสร้างชุมชนสันติสุข 
ตามโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้าน         
ลูโบะดีแย ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกับ 6 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน
พังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง
สานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กีฬาเป็นฐาน ณ สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีการแข่งขันกีฬารวมทั้งหมด 10 รายการ ประกอบด้วย กีฬา
ฟุตบอลชาย กีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
กีฬาเปตอง กีฬาแชร์บอลหญิง กรีฑา E-Sport และกีฬาพ้ืนบ้าน 
วันที่ 13 กันยายน 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีและผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่  เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กลุ่มสตรีจักสานกระจูดบ้านโคกพะยอม และสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านทุ่งกง ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จัวหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชนสู่กลุ่มอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกอบด้วย 
   กิจกรรมที่ 1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก CDC ณ อาคารศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น 2 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
   กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุไหงบาลา ตาม
โครงการเสริมสร้างผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้านสุไหงบาลา ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเห็ด ตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ณ ชุมชนบ้าน      
ลูโบ๊ะลือซง ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากส านักงบประมาณ 
และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามโครงการวาระเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
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ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากส านักงบประมาณ 
และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามโครงการวาระเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2565 
   ผู้ อ านวยการ เข้ าร่ วมตัดสินผลการประกวดแข่ งขันผลิตภัณฑ์ศิล ปาชีพ ณ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 
    ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมแรงงานในวงจรจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
(ทุเรียน) ตามโครงการการจัดการห่วงโซ่สินค้าเกษตร(ทุเรียน) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาส ณ แผงทุเรียนต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดนราธิวาส ณ แผงทุเรียน อ.ธารโต จ.ยะลา 
วันที่ 21 กันยายน 2565 
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มอบทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพในโครงการ 
Sharing the dream ของมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ผ่าน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ณ ห้องประชุทผกากรอง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
วันที่ 22 กันยายน 2565 
   ผู้อ านวยการพร้อมด้วยครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินงานวันลองกอง 
ครั้งที่ 45 ประจ าปี 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
นราธิวาส 
วันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการพัฒนาการตลาดยุค  4.0 ตาม
โครงการการจัดการศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก CDC อาคารศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24 กันยายน 2565 
   ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพ
ทางเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ตามโครงการการเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนบ้านทุ่งขม้ิน ต าบลตันหยงล ิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 กันยายน 2565 
   ผู้อ านวยการ มอบหมาย นางมารีนี กอรา ครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับเกียรติ
บัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจ าปี 2565 ณ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
วันที่ 28 กันยายน 2565 

ผู้อ านวยการพร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและ
ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  (Thai National Flag Day) 
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ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในเดือนกันยายน  
ประจ าสับดาห์ที่ 12-15 โดยทั้ง 3 หน่วยจัด ได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ และ

ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ได้จัดให้มีการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใน 4 วิชาแรก 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน กันยายน 
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กันยายน 2565 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                  9,152,240.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (พ.ย.)                  4,743,900.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5 (มี.ค.)                  4,969,720.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 6 (มี.ค.)                  2,958,380.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 7 (เม.ย)                  1,004,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 9 (มิ.ย)                     817,350.00  บาท 
ดึงคืนงบลงทุน ครั้งที่ 10 (มิ.ย)                  27,800.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 11 (มิ.ย)                3,418,360.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 12 (ก.ค)                1,337,870.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 13 (ส.ค)                4,821,190.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 14 (ส.ค)                   679,960.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 16 (ก.ย)                   507,500.00  บาท 
ดึงคืนงบลงทุน ครั้งที่ 17 (ก.ย)                 24,440.00  บาท 
โอนเปลี่ยนแปลง (ก.ย)                           21,500.00  บาท 

   รวม                                         34,380,530.00  บาท 

 เบิกจ่ายสะสม                                 23,542,805.47  บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                            9,775,633.57  บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                    33,318,439.04  บาท 
 PO                                                1,062,090.00  บาท 
 เงินคงเหลือ                                                0.96  บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวชื่นชม

บุคลากรทุกคนที่มุ่งมัน่ ตั้งใจในการท างาน จนบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้ 
ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ส.ค             5,031,677.44    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.ย              101,235.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.ย                                              101,235.00    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.ย                             1,150,480.00     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน ก.ย                                                  -               บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.ย                                         1,150,480.00     บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                3,982,432.44     บาท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระที ่1.2.4  เรื่องรายงานผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ให้ความส าคัญของการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ที่จะใช้เป็นสื่อ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา และขยายโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียน ณ วิทยาลัยชุมชนหรือ
หน่วยจัดการศึกษาได้ โดยบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่ง 

ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ ใช้บทเรียนออนไลน์ผ่ านแฟลตฟอร์ม google 
classroom ในทุกรายวิชาจึงได้ประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และขอรายงานผลการใช้
บทเรียนออนไลน์ ตามเอกสารแนบ 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 9/2565 วันอังคาร 

ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส จ านวน 16 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่         
9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ( กันยายน 2565) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และได้จัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 “มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน”โดยองค์ประกอบหลักของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน  
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามกรอบจัดสรรงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2565 โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด 
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และ (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้
เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                 
มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในปีงบประมาณต่อไป แผนกรอบ
การด าเนินงานควรสร้างความโดดเด่นสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและ
ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็น
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร คือ เล่มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (9) ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภา
สถาบัน 

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และกล่าวชื่นชมให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

วาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  หมวด 3 ให้มี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและคณะกรรมการซึ่งสภา
วิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการของวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกอบด้วย 
1. นายเมธา   เมฆารัฐ      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา       รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสมโชติ    เสาร์ศรีอ่อน      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นายสุทธิพงษ์  พุฒิไพโรจน์      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
5. นายชัยนรินท์ เกียรติ์อภิญญากร  กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
6. นายสมาน      แตบาตู            กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
7. นางอรพินท์    พึ่งค า     กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
8. นายสัญชัย     ปุรณะชัยคีรี      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
9. นางศิริพร      เลาหะกุล      กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายชื่อผู้ เข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับริบทในการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

1. คุณวัลภา  ปรีดาเกียรติ 
2. คุณอรพินท์  พ่ึงค า 
3. คุณนิมิต  เด่นรัศมีเทพ 
4. คุณธนกร  พันธ์นรา 
5. คุณสิทธิเทพ  นราทอง 
6. คุณศิริพร  เลาหะกุล 
7. คุณสมโชติ  เสาร์ศรีอ่อน 
8. คุณชัยนรินท์    เกียรติ์อภิญญากร 

  9. คุณอัยมานน์  อับดุลลาเตะ  
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 หมวด 3 ให้มีคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและคณะกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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จากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจการ
ของวิทยาลัย 

ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชน นราธิวาส พ.ศ.2561 

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นดังกล่าวว่า การขับเคลื่อนการด าเนินส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนในประเด็นหลักๆ 
ประกอบด้วย การจัดหาทุนให้กับนักศึกษา หารายได้ให้กับวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แนวคิดต่างๆในการขับเคลื่อนวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
 

วาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการตาม(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ประชุมได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชน
จัดท าประเด็นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนงาน กิจกรรมตามค าของบประมาณ 
และจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาและจัดสรรงบประมาณ โดยมีแผนงาน ผลผลิต โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส จ าแนกตามแผนการจัดสรรงบประมาณและเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนจัดท าประเด็น
ข้อเสนอโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม นโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 นโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีกิจกรรม/หลักสูตร/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ าแนกตามแผนงานดังนี้ 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน จ านวน 14 โครงการ จ าแนกเป็น 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ จ านวน            
2 โครงการ 

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จ านวน 5 โครงการ 
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เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 7 โครงการ 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จ านวน 1 โครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ านวน 1 โครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 2 โครงการ  
  แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จ านวน 7 โครงการ 
จ าแนกเป็น 
  ผลผลิต/โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของ
ชุมชน จ านวน 3 โครงการ 
  ผลผลิต/โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์ จ านวน 1 โครงการ 
  ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 30 กิจกรรม/หลักสูตร 
  ผลผลิตที่ 4 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 1 โครงการ 
3. แผนงานบูรณาการ  
  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 20 
โครงการ จ าแนกเป็น 
  ผลผลิต/โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จ านวน 7 โครงการ 
  ผลผลิต/โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพตามพ้ืนที่ 13 โครงการ 
  แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย จ านวน 1 โครงการ 
  ข้อเท็จจริง 
  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาและจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นข้อเสนอโครงการเพ่ือประกอบการจัดท า
(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบประเด็นข้อเสนอโครงการเพ่ือประกอบการจัดท า(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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วาระท่ี 4.4  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 
(หลักสูตรฝึกอบรม) 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ให้อยู่ในวงเงิน 429,000 บาท และเป้าหมายรวมไม่ต่ ากว่า 460 คน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หรือคุณภาพชีวิต 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

(หลักสูตรฝึกอบรม) ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยใช้งบประมาณ 429,500 บาท และ
เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 660 คน ประกอบด้วยหลักสูตรด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านศิลปะและภาษา 
2. ด้านสุขภาพและการแพทย์แผนไทย 
3. ด้านทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ 
4. ด้านอาหารและโภชนาการ 
5. ด้านแฟชั่นและการแต่งกาย 
6. ด้านเกษตรศาสตร์ 
7. ด้านสังคมศาสตร์และการบริการ 

โดยจัดการฝึกอบรม ณ ศูนย์อาชีพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ 
1. ศูนย์ศิลปะและภาษาต่างประเทศ 
2. คลินิคการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. ศูนย์วิทยบริการ 
4. ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 
5. ศูนย์แฟชั่นดีไซน์ 
6. ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
7. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
8. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ (หลักสูตรฝึกอบรม)                          
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพ (หลักสูตรฝึกอบรม) ประจ าปีงบประมาณ 2566 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ (หลักสูตร
ฝึกอบรม) ประจ าปีงบประมาณ 2566 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเพ่ิมหลักสูตรในด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษา
มลายูกลาง หลักสูตรสร้างเมตาเวิร์ส หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และหลักสูตรอ่ืนๆที่ทันสมัยที่
ตอบโจทย์กับคนในพื้นท่ี 
 

วาระท่ี 4.5  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการ
ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ต่อไป  

ข้อเท็จจริง  
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแผนการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  2566 จากอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังนี้ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 
ปี 2565 (คน) 

จ านวนแผนการรับ
ปี 2566 (คน) 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 1. การพัฒนาชุมชน 18 30 

 
2. การปกครองท้องถิ่น 79 60 

  3. การศึกษาปฐมวัย 149 60 
  4. การจัดการ 71 60 
  5. การบัญชี 49 60 
  6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 60 
  7. เกษตรและการแปรรูป 35 30 

  
8. การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ์ 

- 30 

  รวม 453 390 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 1. การพัฒนาชุมชน 39 30 
 2. การศึกษาปฐมวัย 80 60 
 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 30 

  รวม 142 120 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 
สุไหงโก-ลก  

1. การปกครองท้องถิ่น 22 30 

 2. การศึกษาปฐมวัย 37 30 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 
ปี 2565 (คน) 

จ านวนแผนการรับ
ปี 2566 (คน) 

 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 30 

 4. การจัดการ - 30 
  รวม 85 120 

 
รวม 680 630 

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่ อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2566 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2566 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า จ านวนแผนการับในปี 2566 จ านวนเป้าการรับสมัครจาก 630 คน เหลือ 600 คน 
โดยลดจ านวนหน่วยจัดการศึกษาอ าเมือง 1 ห้อง เพ่ือการเสนอรายละเอียดงบประมาณไปยัง
สถาบัน  
 

วาระท่ี 4.6      เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นั้น 
 ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชา/หน่วยจัดการศึกษา ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการ
จัดอาจารย์ลงสอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขึ้น
ทะเบียนอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติม จ านวนทั้งสิ้น 5 คน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อนักศึกษาและ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รายละเอียดดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 2 คน   
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 3 คน 

และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 คน จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือ

บุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 คน 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่อผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส (กรณีพิเศษ) จ านวน 5 คน 

 

วาระท่ี 4.7      เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 โดยได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ต้องเป็นไปตามบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และเสนอรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัด
การศึกษาหลักสูตรต่อไป  

ข้อเท็จจริง   
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอหลักสูตรและแผนการจัด

การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  
2565 และได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการ
วิพากษ์หลักสูตรดังนี้ 
1. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสงขลา 
2. นางพัฒนศิริ  ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อ านวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
3. นายจักรพงศ์  โชติกเสถียร อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

(หลั กสู ตรนานาชาติ ) คณะศิ ลปศาสตร์      
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฺฑิต 

4. นายสมมาศ ประทุมวัลย์ อนุ ก ร รมการวิ ช าการ  วิ ทย าลั ยชุ มชน
นราธิวาส 

5. นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
6  ดร.อุไวรรณ ชินพงษ์  

 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
ส านักวิชาการ 

7. นางสาวอภิรตี ดารามั่น   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. นางสาวดาลีซะห์  ดะยี   หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. นางธาราพร จันทร์อ่อน นักวิชาการศึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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และได้ผ่านการพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
และไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่องเทีย่วและไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
และไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตว่า ใน Module 5 การเป็นผู้ประกอบการฮัจย์และอุมเราะห์ ควรเปลี่ยน
ชื่อเป็น การจัดการกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และในรายวิชาผู้ประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ 
ให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ และควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องใน Module ให้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น  
 

วาระที่ 4.8  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต้องด าเนินการต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ
ปีงบประมาณ 2566 จึงต้องด าเนินการต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  

กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
และหลักสูตรบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ แผนงาน :แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ :ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และ
พัฒนาทักษะอาชีพ เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ โดยได้จัด
หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 18 หน่วยกิต ระหว่างวันที่ 12 
กันยายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการอาชีพ 2 อาคารหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรที่ด าเนินการต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ 2565 
และปีงบประมาณ 2566  

ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพจึงขอเสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพ่ือน าไปประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณใน
การจัดหลักสูตรในปีงบประมาณ 2566 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องโครงการ“รวมน้ าใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 10”   
สรุปเรื่อง 
  ด้วยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิอิสลามเพ่ือการศึกษา ได้จัด
โครงการ “รวมน้ าใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 10” เพ่ือจัดซื้อเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่พ่ีน้อง
ชาวเขา ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยชมพู อ าเมืองเชียงราย จังหวั ดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และร่วมบริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พ่ี
น้องชาวเขาในโครงการดังกล่าวฯ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดไพโรจน์ประชาราม(วัดปลายนา) อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยวัดไพโรจน์ประชาราม(วัดปลายนา) อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ก่อตั้งมาแล้วเกือบ 
50 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีอุโบสถเพ่ือเพ่ือใช้ปฏิบัติศาสนกิจ และวัดยังขาดการพัฒนาในหลายๆด้าน จึงขอเชิญสบทบ
ทุนจัดสร้างอุโบสถและพัฒนาวัด 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และร่วมสมทบทุนดังกล่าว 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 
พ.ศ 2565 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2565 
ในระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2565 ณ วัดดอนมูล อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพ่ือสมทบทุนเข้ากองทุน
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อนุรักษ์วิหารโบราณ วัดดอนมูล โดยมีวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมท าบุญ 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และร่วมท าบุญทอดกฐินดังกล่าว 
 

วาระท่ี 6.4 เรื่องการใช้ประโยชน์พื้นอาคารสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส มีอาคาร 1 หลัง จ านวน 5 ชั้น 
โดยชั้นที่ 1 เป็นส านักงาน ชั้นที่ 2-5 มีห้องพัก ชั้นละ 15 ห้อง รวม 4 ชั้น จ านวน 60 ห้อง มีครุภัณฑ์พร้อมใช้
งาน แต่ไม่มีการได้ใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าว สมาคมการกีฬาจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นแนวทางการพัฒนาใช้
ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวโดยมีสัญญาเช่า 5 ปี ซึ่งสมาคมการกีฬาจังหวัดนราธิวาสมีแนวคิดร่วมมือกับวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสในการเป็นศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และเป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆเพ่ือการศึกษา ต่อไป 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.5 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2565 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากเดิมวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ อ าเภอสุไหงโก-ลก เนื่องด้วยมีกิจกรรม ดังนี้                  

1.กิจกรรมบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับเทศบาล เมือง           
สุไหงโก-ลก ในการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่ 

2.กิจกรรมสัมมนาบทบาทการส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00น. 

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

 


