
 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระ  อัครมาส รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. นายยูโซะ  ตาเละ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๕. นายรพี  มามะ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๖. นายไพศาล  ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายยุทธนา  พรหมมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายกิตติ หวังธรรมมั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๓. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาธิยา  บือซา เลขานุการสภาฯ 
๒. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ ครู ค.ศ. ๓ 
๔. นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ 
๕. นายจ าเป็น  ปิยะรัตน์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๒ 

วาระก่อนประชุม อันเชิญพระราชบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สรุปเรื่อง 
 “ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของค าพูดและการกระท า เพราะกิจที่จะท า ค าที่จะพูดทุกอย่างล้วนส าเร็จจาก
ความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนท าจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งค าพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระท าที่ไม่
ถูกต้อง พูดและท าแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ 
 การพูดแล้วท าคือ พูดจริง ท าจริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และ
สร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนร่วม" 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี  
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่อง สรุปการประชาสัมพันธ์ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑. วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อนชุมชน ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด 
และคณะท างานย่อยด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 ๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องร่วมท าเครื่องมือเพ่ือส ารวจศักยภาพชุมชนตามโครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้
ต้นแบบ : จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ โรงเรียน
มะนังกาหยี อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 ๔. วัน ศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมนักศึกษาเพ่ือ
เตรียมพร้อมโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ ๕ ที่วิทยาลัยชุมชนพังงา ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๓ 

 ๕. วัน ศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๖. วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 
“มาแกแต ๖๐” ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ  

  ๗. วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการ
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๘. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษา ครั้งที่  ๕ "สิมิลันเกมส์" 
ระหว่างวันที ๗ – ๙  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา 

 ๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส , พร้อมด้วย
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพ้ืนที่วิเคราะห์ชุมชน ๓ กลุ่มงานภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ณ โรงสีข้าวพิกุลทอง และ ห้องประชุมอ าเภอตากใบ  
   ๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประชุมกลุ่มท่องเที่ยว ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
นราธิวาส กลุ่มงานภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ณ บ้านทอนอามาน 
จังหวัดนราธิวาส 

 ๑๑. วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประชุมกลุ่มแปรรูป (ข้าวเกรียบปลา) ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ณ  ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๑๒. วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ในรายการ อสมท. เพ่ือชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท. 
  ๑๓. วัน อาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมประชุม
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรม "งานมาแกแต"  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๑๔. วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการ
วิพากษ์หลักสูตร โครงการและพัฒนาเพ่ือสร้างขุมชนชายแดนใต้ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น(ผู้เรียน) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานนวดไทย ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๑๕. วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
๑ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๔ 

 ๑๖. วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการ
ประชุมบุคลากร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทนผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  

 ๑๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการ
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 ๑๘. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์
ที่คั่นหนังสือแก้วชาและการท าการ์ดอวยพรสามมิติแก่เยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด ณ ห้องสมุดวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

 ๑๙. วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

 ๒๐. วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาธิยา บือซา หัวหน้าสาขาอิสลามศึกษาพร้อมด้วยคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมสัมมนานักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาอิสลามศึกษาครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๑.๒.๒  เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร           ๒๑,๖๕๓,๙๓๐.๐๐  บาท  
เบิกจ่ายสะสม           ๑๐,๘๙๓,๘๒๕.๗๕ บาท  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๓,๕๐๒,๗๕๓.๑๘   บาท  
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น    ๑๔,๓๙๖,๕๗๘.๙๓ บาท  
เงินคงเหลือ               ๗,๒๕๗,๓๕๑.๐๗ บาท  



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๕ 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ได้รับจัดสรร ๔,๖๙๘,๒๒๐.๐๐   บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๒,๗๔๒,๒๔๑.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๓๒๗,๙๗๐.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓,๐๗๐,๒๑๑.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ   ๑,๖๒๘,๐๐๙.๐๐ บาท 

 
๒. แผนงานพื้นฐาน 

ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๕๕,๗๑๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๗,๔๒๙,๔๖๐.๗๕ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๒,๘๕๑,๐๒๖.๑๘ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๒๘๐,๔๘๖.๙๓ บาท 
เงินคงเหลือ   ๔,๓๕๗,๒๒๓.๐๗ บาท 

๓. แผนงานบูรณาการ 

ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๖๐๓,๖๓๔.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑๐๑,๓๔๙.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๗๐๔,๙๘๓.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ   ๑,๕๙๕,๐๑๗.๐๐ บาท 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๖ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน มี.ค.                 ๑,๓๔๖,๔๗๘.๔๒ บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน มี.ค. ๖๐     ๔๒,๑๖๕.๐๐ บาท 
         ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๐.๐๐ บาท 

หัก    ๑. รายจ่ายเดือน มี.ค. ๖๐  ๐.๐๐ บาท 

         ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน มี.ค. ๖๐  ๒๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๑,๓๘๘,๖๔๓.๔๒ บาท 
 

 

ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การด าเนินงานโครงการน าร่องอบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 
 (Digital Marketing) 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามนโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนกับความท้าทาย

ปัจจุบัน เช่น รัฐธรรมนูญใหม่สอดคล้องในเรื่องการเข้าสู่อุดมศึกษา การแบ่งส่วนราชการใหม่  โลก Digital และ
ช่องว่าง นโยบายรัฐบาล Thailand ๔.๐ วิทยาลัยชุมชนในบทบาทการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชนบนฐานความเป็นไทย 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนไทยนิยมใช้สมาร์ทโฟน และวิทยาลัยชุมชนต้องสร้างในเรื่อง
การท า Digital Marketing ให้มากขึ้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการน าร่อง
อบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ เพ่ือเป็นการน า
ร่องไปสู่การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Marketing และบุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล) เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท าการตลาดของธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ ให้รู้จัก
เทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียน
การสอนในเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๗ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเข้าร่วมโครงการน าร่องอบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ของวิทยาลัย
ชุมชนภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง สรุปรายงานผลการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ นั้น 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัยชุมชนเป็นคณะกรรมการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้สรุปเนื้อหาสาระที่ส าคัญในการประชุมสภาสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ (รายละเอียดเอกสารแนบ) 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน ๕ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน ๕ จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง ในการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าวิจัยชุมชนเพ่ีอการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น และสร้างแนว
ทางการด าเนินงานวิจัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน โดยการสร้างทีมงานในการด าเนินงานวิจัยชุมชนจากทุกภาคส่วน  

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน ๕ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยจะด าเนินการจัดโครงการในวันที่ ๘ – ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ๕ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๔๐ คน 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๖ หน้า จึงน าเสนอที่ประชุม

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้  (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  มีผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์พิเศษในสาขาต่างๆ จ านวน  ๕๙  คน  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักอ านวยการขอเสนอรายชื่อผู้สมัครอาจารย์พิเศษประจ าปี
การศึกษา 25๖๐ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ที่ ๑๔๗/๒๕๕๙  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานสอนอาจารย์
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการพิจารณาจ านวน ๕๓ 
คน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้สอนพิเศษวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน
พิเศษตามข้อ ๔ (๑) ต่อสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่งตั้งต่อไป 

ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ  
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๙ 

 
มติ 
 กรรมการได้พิจารณาหารือเรื่องข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ
วาระการด ารงต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีมติให้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอนพิเศษตามข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมติเห็นชอบการขึ้น
ทะเบียนผู้สอนพิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจ านวน ๕๗ คน และมีผู้ไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน ๒ คน เนื่องจาก
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)และ
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เสนอกรอบนโยบายวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เมื่อครั้งประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ นั้น  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

 อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก าหนด (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

มติ 

 เห็นชอบแผนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชนตามที่เสนอวิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรคุณธรรมที่จัดการเรียนรู้ผ่านการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสู่การสร้าง
สัมมาชีพและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง, เอกลักษณ์ : จัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน  ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม, 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๑๐ 

อัตลักษณ์ : มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน และเห็นชอบกรอบนโยบายวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                        
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง พิจารณาคณะกรรมการสภาเป็นที่ปรึกษาแก่ส านักงานในการบริหารงานภายในวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม    
ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อ
ความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเป็นที่ปรึกษาแก่
ส านักงานในการบริหารงานภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย ๓ 
ส านัก ดังนี้ 

๑.  ส านักอ านวยการ มีกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน 
 ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 ๑.๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 ๑.๓ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์        
 ๑.๔ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒. ส านักวิชาการ มีกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน 
 ๒.๑ กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.๒ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
 ๒.๓ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
 ๒.๔ กลุ่มงานจัดการหน่วยจัดการศึกษา 
๓. ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ มีกลุ่มงาน ๕ กลุ่มงาน 
 ๓.๑ กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 ๓.๒ กลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการ 
 ๓.๓ กลุ่มงานส่งเสริมวิจัย 
 ๓.๔ กลุ่มงานหลักสูตรการอบรม 
 ๓.๕ กลุ่มงานวิทยบริการ 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๑๑ 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๐) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน

ภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

มติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากร

ในการปฏิบัติงานและให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดท าค าสั่ง ดังนี้ 
๑.  ส านักอ านวยการ มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
 ๑.๑ นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช 
 ๑.๒ นายธีระ  อัครมาส 
 ๑.๓ นายไพศาล  ตอยิบ 
 ๑.๔ นายรพี  มามะ 
๒. ส านักวิชาการ มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
 ๒.๑ นายยูโซะ  ตาเละ 
 ๒.๒ นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์   
 ๒.๓ นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม 
 ๒.๔ นายกิตติ หวังธรรมมั่ง 
๓. ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังนี้ 
 ๓.๑ นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์ 
 ๓.๒ ว่าที่ ร.ท.ดลิก  ศิริวัลลภ  
 ๓.๓ นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง หารือเรื่องการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจ าปี ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีมติเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔๒๖ คน ในการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๑๒ 

 
ข้อเท็จจริง   

  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอหารือเรื่องการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี 
๒๕๖๐  
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๐  
มติ 
  ที่ประชุมมีมติห่วงใยเรื่องการเดินทางของผู้ปกครองและผู้เข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ แต่ทัง้นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการตัดสินใจ 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี  ๒๕๖๐ โดยก าหนดการจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ซึ่งการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๓๐ น. นั้น 

ในการนี้งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณา  
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การย้ายอาคารสถานที่ท างานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอรือเสาะ ซึ่งเดิมเป็นอาคารส านักงานประถมศึกษาอ าเภอรือเสาะที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านยะบะ
ราชนูปถัมภ์ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะได้ด าเนินการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

ในการนี้หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะจึงขอให้คณะกรรมการสภาพิจารณาการย้ายสถานที่
ท างานของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
 



 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐       ๑๓ 

 
มติ 
  คณะกรรมการสภามีมติให้หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะรายงานความคืบหน้าของการสร้าง
อาคารพร้อมภาพถ่าย จัดท าแผนปฏิบัติการใช้อาคารหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ และปฏิทินการย้ายสถานที่
ท างานของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ น าเสนอในการประชุมสภาครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  
 

ปิดประชุม เวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

 
                            
    (นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ)                            (นางสาธิยา   บือซา)  
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม/เลขานุการสภา                      
 


