
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 

........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอก นริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 ๔. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๕. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๖. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๗. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นางสาธิยา  บือซา   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. ว่าที่ร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

         ๖. นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๗. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสาคร  ปานจีน   ครู คศ.๒ 
๒. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง งานเปิดอาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดอาคารสิริเบญญา อาคารวิทยบริการประหยัดพลังงาน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙  วิทยาลัยชุมชนน่านจึงขอเชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๕๙ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๙ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่  หลักสูตร

อนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙ นั้น 
ข้อเท็จจริง 

  ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว และขอสรุปข้อมูล ดังนี้ 

๑) จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวนรวมทั้งหมด ๑,๑๓๗ คน ดังนี้ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน (คน) สมัคร (คน) 
 1. การพัฒนาชุมชน ห้องเรียน  อ.เมือง 30 91 
  ห้องเรียน อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 30 13 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก 30 6 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 34 
 รวม 120 144 
 2. การปกครองท้องถิ่น ห้องเรียน อ.เมือง 60 107 
  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ 30 3 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก 30 31 
  ห้องเรียน รร. เวียงสวุรรณ  อ.แว้ง 30 21 
  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 30 0 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 6 
 รวม 210 168 
 3. การศึกษาปฐมวัย ห้องเรียน อ.เมือง 60 191 
  ห้องเรียน  รร.ตันหยงมัส อ.ระแงะ 0 31 
  ห้องเรียน อบต.จวบ 0 20 
  ห้องเรียน อบต.ต้นไทร 0 18 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก 30 68 
  ห้องเรียน รร. เวียงสวุรรณ  อ.แว้ง 30 21 
  ห้องเรียน ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 30 0 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 55 
 รวม 180 404 
 4. การจัดการทั่วไป ห้องเรียน อ.เมือง 60 144 
 รวม 60 144 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๔ 

สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษา/ห้องเรียน แผน (คน) สมัคร (คน) 
 5. การบัญชี ห้องเรียน อ.เมือง 60 66 
 รวม 60 66 
 6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องเรียน อ.เมือง 60 85 
  ห้องเรียน ว.การอาชีพสุไหงโก-ลก 30 47 
  ห้องเรียน อ.รือเสาะ 30 18 
 รวม 120 150 
 7. อิสลามศึกษา ห้องเรียน อ.เมือง 30 44 
 รวม 30 44 
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียน อ.เมือง 30 17 
 รวม 30 17 

 รวมทั้งหมด ๘๑๐ 1,137 
 
๒) ด าเนินการกิจกรรมสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เมื่อ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ มีจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ๙๐๒ คน 

สถานที่ ผู้สมัคร (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) % ผู้เข้าสอบ 
หน่วยจัดการศึกษา อ.เมือง 830 656 79 
หน่วยจัดการศึกษา อ.รือเสาะ 113 95 84 
หน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก 194 151 78 

รวม 1,137 902 79 
 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การจัดห้องเรียน ควรแบ่งห้องเรียนตามศักยภาพผู้เรียน เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน เช่น อาจารย์ผู้สอน การสอนเสริม 
  ๒. ควรมุ่งเน้นคุณภาพของนักศึกษาระดับอนุปริญญาให้มากขึ้น โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศ 
  ๓. ควรหาช่องทางและส่งเสริมให้นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถ เช่น การสอบแข่งขัน
ทางด้านทักษะ การทดสอบความรู้ TOEIC TOEFL เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๕ 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙ 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนรับอนุปริญญาบัต ร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘          
จ านวน ๒๔๗ คน   โดยแยกตามสาขาดังนี้ 

 ๑.๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๑๒๔  คน 
 ๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน   ๔๓  คน  
 ๑.๓ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  จ านวน   ๒๔  คน 
 ๑.๔ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน   ๓๗  คน 
 ๑.๕ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน   ๑๓  คน 
 ๑.๖ สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน     ๕  คน 
 ๑.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน     ๑  คน 
๒. ลงทะเบียนรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่  ๒๖ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙           

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  ๓. ประชุมชี้แจงนักศึกษา วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.              
ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. ซ้อมรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.         
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๖ 

วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ ๔ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

    ด้วย วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ๗ จังหวัด จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชน ๗  จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ ๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน  พร้อมทั้งการแข่งขัน
ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายในของวิทยาลัยชุมชน  โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้  ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและผู้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอสรุปผลการ
แข่งขันของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในงานมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๔ ดังนี้ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สาขา รางวัลที่ได้รับ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
“กิจกรรมการปั้นดินน้้ามนัระดบัปฐมวัย” 

เหรียญทอง 

สาขาการปกครองท้องถิ่น 
“การแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์และน้าเสนอโจทย์ชุมชน” 

เหรียญเงิน 

สาขาการพัฒนาชุมชน 
“การแก้ปัญหาโจทย์ชุมชนด้วยเทคนิค วิธีการ ทฤษฎี 
กระบวนการพัฒนาชุมชน” 

เหรียญเงิน 

สาขาการจัดการทั่วไป  
“แผนการจัดการธุรกิจชุมชน” 

เหรียญทองแดง 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
“การแข่งขันออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์น้าเสนอสินค้า” 

เหรียญทอง 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 

การจีบผ้าโต๊ะวิทยากร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การจัดดอกไม้สด รางวัลชมเชย 

การท้าบุหงาซีเระ รางวัลชมเชย 

การสานตะกร้าพลาสติก รางวัลชนะเลิศ 
การท้าน้้าพริกกะปิ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 

การแข่งขันการแสดงความสามารถบนเวที 
ประเภทการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

การประกวดร้องเพลงสากลชาย รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง รางวัลชนะเลิศ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๗ 

ประเภทการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หญิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ชาย รางวัลชมเชย 
การประกวดร้องเพลงลุกทุ่งพร้อมหางเครื่อง รางวัลชมเชย 
การประกวดดาวเทียม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

 

การประกวดการจัดนิทรรศการ 
ประเภทการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

การประกวดการจัดนิทรรศการ รางวัลชนะเลิศ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

 ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โดยมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท าแผนพัฒนา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ก าหนดแนวทาง
การแก้ปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสปีต่อไปให้มีความ
พร้อมมากขึ้น ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากคณะกรรมการประเมินภายใน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
(โครงการ/กิจกรรมรองรับเพ่ือ

การพัฒนา) 
องค์ประกอบท่ี  1 
ปรัชญา  ปณิธาน   
วัตถุประสงค์  และ
แผนการด าเนินการ 

1.การประเมินแผน 1.น้าผลการประเมินแผนให้สภา
วิทยาลัยได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ปรับแผนกลยุทธ์และจัดท้า
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 โดยกลุม่งาน
แผนและงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี  2  การ
จัดการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญา 

1. การพัฒนาบุคลากร 1.การจดัท้าแผนพัฒนาวิทยะฐานะ
ของข้าราชการคร ู

โครงการพัฒนาบุคลากร โดยกลุม่
งานอ้านวยการ 
 

องค์ประกอบท่ี  3   
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

1.เครือข่ายศิษย์เก่า 1.ควรมีการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายศิษยเ์ก่า เพื่อให้มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ระดมทุนหรือ
ทรัพยากรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
การพัฒนาการจดักิจกรรม การเรยีน 

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยกลุ่ม
งานกิจการนักศึกษา 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากคณะกรรมการประเมินภายใน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
(โครงการ/กิจกรรมรองรับเพ่ือ

การพัฒนา) 
การสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนหรือ
การพัฒนาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี  4  การ
วิจัย 

1.ระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ใน
ชุมชน 

1.ควรจดัท้าระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
เผยแพร่งานวิจยัหรือน้างานวิจัยไป
เผยแพรเ่พื่อการน้าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

โครงการวิจัยในช้ันเรียนและ
สถาบัน โดยกลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

องค์ประกอบท่ี  9  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

1.นโยบายการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 

1.นโยบายการประกันคณุภาพต้อง
ให้สภาพิจารณา 
 

เสนอนโยบายการประกันคณุภาพ
การศึกษาให้สภาวิทยาลยัชุมชน
นราธิวาสพิจารณา โดยกลุ่มงาน
นิเทศติดตามและประเมินผล 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

วาระที่ ๔.๕ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๔๘,๓๖๘,๔๙๙.๐๐ บาท (สีส่ิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๒๙,๑๑๒,๕๗๒.๑๓บาท (ย่ีสิบเก้าลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพนัห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๓,๐๔๔,๘๑๒.๔๗ บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๓๒,๑๕๗,๓๘๔.๖๐ บาท (สามสิบสองลา้นหน่ึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๖,๒๑๑,๐๖๔.๔๐ บาท (สบิหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกสิบสี่บาทสีส่ิบสตางค์) 
 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร        ๑๖,๑๙๖,๐๑๕.๐๐  บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๕,๒๓๘,๒๘๒.๑๓  บาท (สิบห้าล้านสองแสนสามหม่ืนแปดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสิบสามสตางค์)  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๖๐๓,๓๑๒.๔๗  บาท (สองล้านหกแสนสามพันสามร้อยสบิสองบาทสีส่บิเจ็ดสตางค)์ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๙ 

รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๗,๘๔๑,๕๙๔.๖๐  บาท (สิบเจด็ล้านแปดแสนสีห่มื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค)์  
เงินคงเหลือ                 ๑๓,๐๔๒,๘๕๔.๔๐  บาท (สิบสามล้านสีห่มื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค)์ 

๒. แผนวิจัย 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๔,๖๘๘,๔๓๔.๐๐  บาท (สิบสีล่้านหกแสนแปดหมื่นแปดพนัสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๙,๙๒๙,๓๘๔.๑๓  บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสีบ่าทสิบสามสตางค)์ 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๕๑๐,๗๘๑.๔๗  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจด็ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)์ 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๑,๔๔๐,๑๖๕.๖๐  บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๓,๒๔๘,๒๖๘.๔๐  บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร               ๑๗,๘๗๔,๒๙๐.๐๐   บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๑๓,๘๗๔.๒๙๐.๐๐   บาท (สิบสามล้านแปดแสนเจด็หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๔๔๑,๕๐๐.๐๐   บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๔,๓๑๕,๗๙๐.๐๐   บาท (สิบสีล่้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสบิบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ          ๓,๑๖๘,๒๑๐.๐๐   บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๐ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน เม.ย.                   ๕๖๐,๘๑๙.๔๔ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน เม.ย.                       ๑๐,๙๙๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม      ๓๘,๘๕๗.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน เม.ย.                     ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน เม.ย.                ๖๓,๖๔๘.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                    ๕๐๘,๐๑๘.๔๔ บาท  

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที่ ๔.๗ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อเท็จจริง 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นางสาธิยา บือซา ต าแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑. เข้าร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุง
เกษมของกระทรวงศึกษาธิการ 
"การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลอง
ผดุงฯ สร้างสุข" ณ บริเวณริม
คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

เ พ่ือเข้าร่วมงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
"การศึ กษาสร้ า งชาติ 
ตลาดคลองผดุงฯ สร้าง
สุข" 

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษมของ
กร ะท ร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร 
" ก า ร ศึ ก ษ า ส ร้ า ง ช า ติ 
ตลาดคลองผดุงฯ สร้าง
สุข" 

๒ – ๖ 

เมษายน 

๒๕๕๙ 

๒. เข้ าร่ วมประชุมผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เ พ่ื อ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน 

ได้ทราบผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๑๙ – ๒๑ 

เมษายน

๒๕๕๙ 

 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 

ด้วย กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผลการประเมิน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีองค์ประกอบที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ (๒) มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  

ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังขาดนโยบายจากสภาวิทยาลัยชุมชนด้านการประกันคุณภาพ  
ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนวทางการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

“ให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจของวิทยาลัยและ
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือจะต้องมีคุณภาพอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ทุกตัว
บ่งชี”้ เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดเป็นนโยบายต่อไป 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ตามท่ีเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๒ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการท าปลาดุกร้า 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ กลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลา(แปรรูปปลาดุก) ซึ่งในกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหลักสูตรใหม่เกี่ยวกับการแปร
รูปปลาดุก ตามความต้องการของชุมชน  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ

ชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามโครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุกตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หลักสูตรการท าปลาดุกร้า (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรการท าปลาดุกร้า 
มติ 
  ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรการท าปลาดุกร้า   

 
 
วาระท่ี ๕.๓  เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รายชื่อผู้ที่

ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และรายชื่อ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

          ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๙ แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  

   ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

รายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และรายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๓ 

รายช่ือผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๔ คน 
๑. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการใช้ทรัพยากร 

   นางสายหยุด เพ็ชรสุข  ผู้อ านวยการศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  นายกเทศบาลต าบลต้นไทร 

    นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
   นายเจนวิทย์   บุญช่วย  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
  ๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านศิษย์เก่า 
   นายเจ๊ะบอซู  บือซา  ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   นายสมฤทธิ์ สุขไพบูลย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

รายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส        
จ านวน ๑๙ คน 
สาขาการพัฒนาชุมชน 

   นายอภินันท์  มะมิง 
   นายชุมพล  หะยะมิน 
   นายรุดดีน  ดารีสอ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
   นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ 
   นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
   นางวาสนา  การุณรักษ์ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   นางสาวอภิญญา  สามเส้ง 
   นางสาวอมรรัตน์  สารบัญ 
   นางสรัญญา  อิหะโละ 
   นางสุจิตรา  หมื่นพวงษ์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   นายซูเพียร  เจ๊ะดอเลาะ 
   นางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ าเงิน 
   นางสาวฮัสณา  สาแม 
   นายอุทัย  พรหมภักดี 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   นางบงกช  ภิรมย์เวศน์ 
   นายอามัน  สะแลเม็ง 
  สาขาวิชาการบัญชี 
   นางสาวทิพวรรณ  รัตนพรหม 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๔ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   นายมะรอมือลี  วาหลง 
   นายเอกสิทธิ์  เลาะมิง 

  รายช่ือบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน  ๙ คน 
  ข้าราชการดีเด่น 
   นางสาวสารินี  สุคนธปฏิมา 
   นางสาววรรณา  กลางประพันธ์ 
   นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 
  พนักงานราชการดีเด่น 
   นางฟาทูณี  มะมีเยาะ 
   นางสาวรจเลข  สกนธวุฒิ 
   นายซ าซูเด็ง  มามุ 
  ลูกจ้างดีเด่น 
   นางสาวชินานันท์  แก้วมิ 
   นางสาววีรนุช  บือราเฮง 
   นางสุทธิดา  สามะ 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
  - 

ข้อเสนอ 
๑. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส      

จ านวน ๕ คน 
๒. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส  จ านวน ๑๙ คน 
๓. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผูป้ฏิบัติงานดีเด่น         

จ านวน ๙ คน 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๕ 

วาระท่ี  ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายช่ือนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๙ แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกลุทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จ านวน ๓ คน 

ดังนี้ 
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

นางสาวนูรเดียนา  ยูโซ๊ะ    เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕ 
นางกอซานะห์  อาแซ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ 

๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
นายอัครวัฒน์  อยู่รอบเรียง เกรดเฉลี่ย ๓.๘๕  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
- 

  ข้อเสนอ   
  พิจารณาเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จ านวน  ๓  คน  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙       ๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง โอนข้าราชการครู 

สรุปเรื่อง 

  นางสาววรรณา กลางประพันธ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ได้โอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

                      
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นางสาธิยา  บือซา)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
 


