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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 12 /๒๕๖5 
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส            ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
3. นายไพศาล    ตานีเห็ง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
4. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิเชษฐ์    ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายไพศาล    ตอยิบ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยูโซะ      ตาเละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์           รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายดุสิต       สาวดี   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นางสุชาดา    พันธ์นรา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น 
4. นายสาราหุดิน อาบู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น 
5. นายกิตติ      หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสาคร     ปานจีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  นราธิวาส 
2. นางสาธิยา    บือซา             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น     ปิยะรัตน์   หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
6. นายอิบรอเฮม  แวหะมะ   นักวิชาการศึกษา 
7. นายฮาฟิส      ยา    นักจัดการงานทั่วไป 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
1. อันเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
สรุปเรื่อง 

 “…สิ่งที่เราจะต้องท า คือต้องพิจารณาตัวเอง ว่าตัวเองท าดีหรือเปล่า ที่เราพัฒนาได้ก็มีอย่าง
เดียวที่จะยั่งยืนคือความดี ถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ ารวย มันก็ยากจนลงไปได้ แต่ว่าถ้าดีแล้วดีจริง ความดีนั้นไม่
เสียไป...” 

                            พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
                     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

2. กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจากดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 คณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับพรและมอบ
กระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 จากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

โดย นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณและให้         
ค าอวยพรกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่านว่า จงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ตามแนวนโยบายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
สรุปเรื่อง  
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแนวนโยบายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และแนวทางการพัฒนาต่อยอดตามนโยบายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืนในอนาคต 
และการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี       
ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็น
ประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ระหวางวันที่ 8–9 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการ กระจูดสร้างสรรค์  
2. เข้าร่วมประชุมกิจกรรมดังกล่าวฯ ดังนี้ 

2.1  นายธีระ   อัครมาส        ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2.2  ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3 นายยุทธนา   พรหมณี     ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2.4 ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2.5 นางสาธิยา    บือซา   ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น น ร า ธิ ว า ส
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2.6 นายสาคร   ปานจีน       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2.7 นายจ าเป็น   ปิยะรัตน์     หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
2.8 นางมารีนี    กอรา ครู คศ.1 
2.9 นางอมลวรรณ  ยอดรัก     เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการสะท้อนปัญหาของการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน           
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในที่ประชุม โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. การ Reskil และ Upskil ในภาคแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพในการมีงานท า  
2. เรื่องอัตราก าลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
3. เรื่องห้องเรียนไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
4. การเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของกระทรวง การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
5. เรื่องของค่าสอนของครูในวิทยาลัยชุมชน 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565  
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2565 ดังนี้ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

คณะกรรมการสภาและผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากร มอบทุนสนับสนุนและร่วมบริจาคเงิน
สมทบในโครงการ ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย ของชาวอัตตัรกียะย์อิสลามียะห์ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะย์อิสลา  
มียะห์ จังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 2 – 4  พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของผู้รับทุนให้
สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ตามโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

ผู้อ านวยการพบปะผู้เข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย ณ อาคารหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หัองประชุม
ผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพ้ืนที่มอบพันธุ์ไก่เบตงให้กับผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่เบตง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส 
ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านชุมชนลูโบ๊ะลือซง ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 
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กิจกรรมที่ 1 ผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีภิญโญศรัทธา
ราม อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมปลูกเมล่อน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพ่ือในการร่วมกันอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยและร่วมกันจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ส านักวิชาการจัดกิจกรรมสร้างแกนน านักศึกษาด้านการท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ด้วยระบบ Smart Me ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

ผู้อ านวยการเข้าร่วมกิจกรรมจิบน้ าชาเสวนายามเช้า ณ ศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ต าบล
โคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรม shift and share อาสาท าดีด้วยระบบ Smart Me (พ่ีสอนน้อง) 
ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลา     
ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
ประจ าปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดงานสัปดาห์อาชีพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1 ณ หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย หลักสูตรช่างเพ้นท์เล็บฟรีแลนด์ หลักสูตรช่างแต่งหน้าฟรีแลนด์ หลักสูตร
นักขายออนไลน์ หลักสูตรการประกอบอาชีพยูทูปเบอร์ หลักสูตรขนมไทยสร้างอาชีพ หลักสูตรเบเกอร์รี่       
อินเทรนด์ 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2565และ
ยังมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "การสัมมนาบทบาทคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน" 
โดยนายอภิชัย ล้ าเลิศพงศ์พนา คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายน าชัย กฤษณาสกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ส านักงานเทศบาลมืองสุไหงโก-ลก 

กิจกรรมที่ 3  ส านักวิชาการจัดกิจกรรม เวิร์คชอปนักศึกษากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างรอบด้านสร้างภาพลักษณ์       
สู่ความส าเร็จ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการประมงพร้อมฝึกปฏิบัติ ให้กับนักศึกษากองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาวิชา เกษตรและการแปรรูป ณ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดจังหวัดนราธิวาส 
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วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ระหว่างสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและ
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ลงพ้ืนที่อนุรักษ์ประเพณี “ด านาลงแขก” ณ ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรม Shift and Share อาสาท าดีด้วยระบบ Smart Me ภายใต้
กิจกรรมการพัฒนาระบบความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลา ตาม
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 สาขาวิชาการบัญชี ณ วัดศรีภิญโญศรัทธาราม อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2565 

ผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ   
ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง 
ระหว่างวันที่ 22 -25 พฤศจิกายน 2565 

ส านักวิชาการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาสและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ส านักวิชาการจัดกิจกรรม Shift and Share อาสาท าดีด้วยระบบ Smart Me 
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลา    
ณ ชุมชนบ้านตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานประเมินและสรุปผลโครงการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย
มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านสะปอม อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2 ผู้อ านวยการพร้อมด้วยบุคลากร ลงพ้ืนที่ติดตามและนิเทศผู้ฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

สาขาการบัญชีจัดกิจกรรมน าเสนอผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันน าไปใช้” 
ของนักศึกษาสาขาการบัญชี รุ่น 63 ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายชาติ BCG Economy Model ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

สาขาการบัญชีจัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี    
รุ่น 63 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
ส านักวิชาการจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 30  พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพ้ืนที่ติดตามและนิเทศผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กิจกรรมที่ 2 คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล ตามโครงการวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ความหลากหลายทรัพยากรในท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านอาแว อ าเภอระแงะ ชุมชนบ้านโต๊ะแชร์ และชุมชนบ้าน   
นาโอน อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2565 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ต.ค.)                             2,786,200.00  บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 (ต.ค.)                             4,253,280.00 บาท 
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3 (พ.ย.)                            4,165,445.00  บาท 

   รวม                                                    11,204,925.00  บาท 
 เบิกจ่ายสะสม                                                  346,398.38 บาท 
 เบิกจ่ายเฉพาะเดือน                                        1,990,618.48 บาท 
 PO                                                               654,717.00 บาท 
 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น                                  2,337,016.86 บาท 
 เงินคงเหลือ                                              8,213,191.14 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖5 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖5 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากต้นเดือน ต.ค                           3,802,667.54    บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน พ.ย                     83,135.00    บาท 
รวมรายรับ เดือน พ.ย                                                                      -       บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน พ.ย                                                           -       บาท 
ลูกหนี้เงินยืม เดือน พ.ย                                                                    -       บาท 
รวมรายจ่าย เดือน พ.ย                                                                     -       บาท 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                              3,885,802.54    บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 

พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 14 หน้า จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ       

พ.ศ.2566 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ตาม“มาตรา 8 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและ
ชุมชน” โดยองค์ประกอบหลักของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบด้วย  

1. โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (Agenda) 
ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ติดตาม สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามกรอบ

จัดสรรงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีผล
การด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
3. แผนงานบูรณาการ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.90 

 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (1)ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด และ (2) ให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบค าของบประมาณ ประจ าปี 2567 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดประชุมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 และมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชน จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณในระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม และจัดท าค าขอ
งบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดย
มีผลผลิต/โครงการที่เก่ียวข้องกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
    1) ผลผลิต/โครงการ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ 

2) ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้และบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน 
  3) ผลผลิต/โครงการ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม : การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4) ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  กิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

5) ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ re - skill และ up - skill ให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6) ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  กิจกรรม : วิทยาลัย
ชุมชนจัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาท่ีส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม 

7) ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  กิจกรรม : 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนผ่านการเรียนออนไลน์ 
  8) ผลผลิต/โครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9) ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย  กิจกรรม : พัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

10) ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตามพ้ืนที่  กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้
เปราะบางและเยาวชน ในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดชายแดนใต้ 

11) ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  กิจกรรม : ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

12) ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ   กิจกรรม : 
การจัดการความรู้และการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมคณะท างานจัดท าค าของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 และได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนจัดท าประเด็นข้อเสนอโครงการ ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นโยบายของ
สภาวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีกรอบค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
รายละเอียดกรอบค าของบประมาณฯเพ่ือประกอบการพิจารณา  

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

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบค าของบประมาณ ประจ าปี 2567 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบค าของบประมาณ ประจ าปี 2567 และคณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า การจัดท าหลักสูตรหรือการจัดท าโครงการต่างๆควรให้มี
ความสอดคล้องและครอบคลุมกับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส และควรเน้นการ Reskil และ Upskil 
เพ่ือเพ่ิมทักษะของงานในอาชีพ ให้มีคุณภาพ สร้างรายได้มากยิ่งข้ึน  
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วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมสภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  1/2565                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖5 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  

1) ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินกิจการของวิทยาลัย 
2) จัดหาทุน ระดมทุนเพ่ือเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัย 
3) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กร ร่วมทั้งกับสภาสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ข้อเท็จจริง   
 ในการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอ
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3 แนวทาง คือ 

1) แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2) แนวทางการส่งเสริมการมีงานท าของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่จบการศึกษาระดับ

อนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้ างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมสภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมสภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่า ด้วยบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 

1) ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงานกิจการของวิทยาลัย  
2) จัดหาทุน ระดมทุน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการของวิทยาลัย 
3) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กรและสภาสถาบันการศึกษาต่างๆ 
และแนวทางการจัดกิจกรรมสภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 แนวทาง มีข้อ      

สังเกต ดังนี้ 
1) การช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2) การส่งเสริมการมีงานท าของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่จบการศึกษาระดับ

อนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4) การส่งเสริมและพัฒนากิจการของวิทยาลัย 
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ควรมองประเด็นหลักๆการช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เช่น การจัดหาทุน ระดม
ทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือสร้างศูนย์เรียนรู้ในการ
จัดหารายได ้เป็นต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ.2566 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้จัดส่งรายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.
2566 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน
ได้ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2566 โดยก าหนดการประชุมใน วันอังคารที่สามของเดือน เพ่ือส่ง
รายงานปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ไป
ยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ซึ่งมีก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 

ปฏิทิน ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2566 
 

ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2566 
 

1/2566 วันอังคาร ท่ี 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

2 กุมภาพันธ์ 2566 
 

2/2566 วันอังคาร ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3 มีนาคม 2566 
 

3/2566 วันอังคาร ท่ี 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

4 เมษายน 2566 
 

4/2566 วันอังคาร ท่ี 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2565 
 

5/2566 วันอังคาร ท่ี 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

6 มิถุนายน 2566 
 

6/2566 วันอังคาร ท่ี 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

7 กรกฎาคม 2566 
 

7/2566 วันอังคาร ท่ี 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

8 สิงหาคม 2566 
 

8/2566 วันอังคาร ท่ี 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

9  กันยายน 2566 
 

9/2566 วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวา 
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ที ่ เดือน/ปี ครั้งท่ี 
วันประชุมสภา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หมายเหตุ 

10  ตุลาคม 2566 
 

10/2566 วันอังคาร ที่ 17 ตลุาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

11 พฤศจิกายน 2566 
 

11/2566 วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 
2566 

ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

12  ธันวาคม 2566 
 

12/2566 วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารวิทย
บริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

 .........................................................................................................................................................
...................................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วาระท่ี 6.2 เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 
2565 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีขวัญก าลังใจ และพลังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้
บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ อันเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคี
ภายในองค์กร ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 

วาระท่ี 6.3 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 
ประจ าเดือน มกราคม 2566 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2566 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 ตรงกับ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00น. ณ ห้อง
ประชุมทองอุไร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
ปิดประชุม เวลา 16.50น. 

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

 


