
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอกนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๔. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ๕. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๖. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๗. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๙. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๑. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๓. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 ๒. นางสาวนิสา  คงชูดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

    - ไม่มี - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั ้งดังกล่าว ในการประชุมครั ้งนี้  
(เอกสารแนบ) 
  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓๘ คน  โดยแยก
ตามสาขา ดังนี้ 

 ๑.๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๑๐๑  คน 
 ๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน   ๓๙  คน  
 ๑.๓ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  จ านวน   ๒๔  คน 
 ๑.๔ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน   ๔๐  คน 
 ๑.๕ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน   ๒๔  คน 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๓ 

 ๑.๖ สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน     ๖  คน 
 ๑.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จ านวน     ๔  คน 
 

  ๒. ลงทะเบียนรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,    
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก, หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
 

  ๓. ประชุมชี้แจงนักศึกษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง ชั้น๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

๔. ซ้อมรับอนุปริญญา ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.              
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมพิธีดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 

  ๑) การจัดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน ควรให้สิทธิแก่ผู้ที่บทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก่อน เช่น กรรมการสภา อาจารย์ 
  ๒) ควรจัดท าบัตรและบริเวณจอดรถส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 
  ๓) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสีส้ม 
  ๔) ควรออกระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับอนุปริญญาบัตร 
  ๔) ควรตรวจสอบหาสาเหตุของนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาได้ และ
อาจารย์ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 
 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

สรุปเรื่อง 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนายฉัตรชัย พจน์เพริศ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่  ๒๒  
ธันวาคม ๒๕๕๗  และให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด นั้น  

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม (ตามเอกสารแนบ) และจัดท าปฏิทินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
เป็นระยะๆ  ทุก ๓ เดือน ดังนี้ 

 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๔ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี 
๑ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
๒ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
๓ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘ 
๔ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
๕ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
๖ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
๗ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๙ 
๘ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติ 
 ที่ประชุมมีรับทราบ 

 

 

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน เมษายน  ๓๐๑,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน เมษายน          -  บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน เมษายน         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๓๐๑,๐๐๐       บาท 

มติ 

 ที่ประชุมมีรับทราบ 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๕ 

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ได้รับจัดสรร        ๓๓,๙๐๖,๘๔๒.๓๒  บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนหกพันแปดร้อยสีส่ิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๘,๗๒๒,๗๒๘.๑๓  บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๕,๐๖๖,๒๖๔.๑๓  บาท (ห้าล้านหกหมืน่หกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสบิสามสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๒๓,๗๘๘,๙๙๒.๒๖  บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) 
เงนิคงเหลือ        ๑๐,๑๑๗,๘๕๐.๐๖  บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๘,๐๖๐,๐๖๐.๐๐  บาท (หา้ล้านสี่แสนเจด็หมื่นสี่พันสีร่้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม         ๔,๒๔๓,๗๑๗,๒๕  บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยสีส่ิบเอ็ดบาทยี่สิบหา้สตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๗๙๔,๔๐๖.๐๐  บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น  ๕,๐๓๘,๑๒๓.๒๕  บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ้ดสิบห้าบาทยีส่บิห้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ                  ๓,๐๒๑,๙๓๖.๗๕  บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ้ดพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                 ๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม            ๓๑๑,๓๕๐.๐๐  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๒๑๗,๑๕๐.๐๐  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น     ๕๒๘,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ            ๕๖๙,๕๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๖ 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๒,๑๑๑,๘๗๒.๓๒  บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึง่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสบิสองสตางค์) 
เบิกจ่ายสะสม          ๙,๐๔๕,๗๓๐.๘๘  บาท (เก้าล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๙๗๙,๑๗๖.๑๓  บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสามสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๑,๐๒๔,๙๐๗.๐๑  บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดบาทหน่ึงสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๑,๐๘๖,๙๖๕.๓๑  บาท (หน่ึงล้านแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 

๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๙,๗๑๕,๘๐๐.๐๐   บาท (เก้าล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม           ๔,๖๓๘,๕๘๐.๐๐   บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันหา้ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน          ๑,๗๒๘,๙๕๒.๐๐   บาท (หนึ่งล้านเจด็แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น    ๖,๓๖๗,๕๓๒.๐๐   บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสบิสองบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ           ๓,๓๔๘,๒๖๘.๐๐   บาท (สามลา้นสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร           ๒,๙๒๑,๑๑๐.๐๐   บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม   ๔๘๓,๓๕๐.๐๐   บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน  ๓๔๖,๕๘๐.๐๐   บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถว้น) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๘๒๙,๙๓๐.๐๐   บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เงินคงเหลือ              ๒,๐๙๑,๑๘๐.๐๐   บาท (สองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

   

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๗ 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน เม.ย.     ๗๕๕,๗๔๘.๕๓ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน เม.ย.                    ๑๘๙,๓๒๖.๗๓ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม   ๑๒๒,๐๙๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน เม.ย.      ๑๖๗,๓๗๙.๓๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน เม.ย. ๒๔๒,๗๖๕.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ        ๖๕๗,๐๒๖.๙๖ บาท 
   

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๘ มีดังนี ้
 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าร่าง
กฎหมายล าดับรองเพ่ือรอง     
รับร่าง พรบ.วชช. พ.ศ.......       
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์        
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบถึงกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือรองรับ
ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ได้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองเพ่ือรองรับร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 

๕ – ๘ เม.ย. 
๒๕๕๘ 

 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗     
ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
จากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 

วาระที่ ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๕    
มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

ข้อเท็จจริง  
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ ได้ตรวจสอบและตรวจรวบรวม

ผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

นักศึกษา รุ่น ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๔  สาขาวิชา  ๖ ห้องเรียน  ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    ๒ ห้องเรียน 
   ๒.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน    ๑ ห้องเรียน 
   ๓.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน     ๑ ห้องเรียน 
   ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    ๒  ห้องเรียน 

 

นักศึกษา รุ่น ๒๕๕๖ จ านวน  ๗  สาขาวิชา  ๒๔ ห้องเรียน  ดังนี้ 
   ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       จ านวน    ๓ ห้องเรียน 
   ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    ๖ ห้องเรียน 
   ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน    ๒ ห้องเรียน 
   ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน     ๗ ห้องเรียน 
   ๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    ๔  ห้องเรียน 
   ๖.  สาขาวิชาการบัญชี               จ านวน    ๑ ห้องเรียน 
   ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน    ๑ ห้องเรียน   

(เอกสารแนบ)   

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
พระราชบัญญัติสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก

กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๙ 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อเสนอ   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ส าหรับ

นักศึกษารุ่น ๒๕๕๗ 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม  
๒๕๕๘  วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  
มีมติเห็นชอบเสนออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๕๔ คน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๔ คน จ านวน ๗  
สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน        จ านวน  ๒  คน   
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    จ านวน  ๗  คน 
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       จ านวน  ๓  คน 
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    จ านวน  ๒  คน 
๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน  ๔  คน 
๖.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน  ๖  คน 

(เอกสารแนบ) 

  ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
พระราชบัญญัติสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก

กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๐ 

ข้อเสนอพิจารณา   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/

๒๕๕๗ จ านวน ๒๔ คน 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา  นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน  ๗  สาขาวิชา  ประกอบด้วย   
(๑) การพัฒนาชุมชน     
(๒)  การปกครองท้องถิ่น   
(๓)  การศึกษาปฐมวัย     
(๔)  การจัดการทั่วไป   
(๕)  การบัญชี      
(๖)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(๗)  อิสลามศึกษา 

 ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมและจัดท าแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารแนบ) 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ข้อเสนอ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๑ 

วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และรายชื่อ
ผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

          ด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี ๒๕๕๘    
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
   ข้อเท็จจริง 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
และรายชื่อผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คือ 

ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน ๑๒ คน 
๑. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

   นายหมัดยะมี   บิลแหละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะโว๊ะ 
   นางสาววิณา   สามัญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาตง 
   นายสมมาศ  ประทุมวัลย์ ข้าราชการบ านาญ 

๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านสังคม 
   นางนวพร   อักษรสิทธิ์ อาจารย์โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

นายกิจจา   รามรินทร์ ปลัดอ าเภอรือเสาะ 
๓. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการใช้ทรัพยากร 

   นายนิรัต   นราฤทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
    นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรือเสาะ 
   นายอับดุลรอซัค บาโด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ 

นายมหามะยูฮารี    ลาเต๊ะนือริง นายกองค์การบริการส่วนต าบลจวบ 
   นายอุสมาน สะมะแอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยานิง 

๔. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านจิตอาสา 
   นางเจนจิรา   หมัดศรัทธา อาจารย์พิเศษหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

๕. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านศิษย์เก่า 
 นายอนันต์  มาลีวัด  พนักงานบริษัท อีซูซุ สาขานราธิวาส 
๖. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการสนับสนุนทรัพยากร  
 -ไม่มี- 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๒ 

ประเภทผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จ านวน ๒๔ คน 
๑. สาขาการพัฒนาชุมชน 

   นายกรพัฒน์   วรรณสกล  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นายอัศว์มันต์ บินยูโซะ   หน่วยจัดการศกึษาอ าเภอเมือง 
   นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นางกติยา ไพรพฤกษ์  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 

๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
   นายกรกฎ หะยีสะแลแม  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นางสาวขวัญชาติ     ชูแก้ว  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 

นายนพพร   จันทร์แก้ว  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
นายมามัด   อับดุลวาริษ  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
นายอภินันท์   เบญจมามาศ  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

๓. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   นายโชคชัย รัตนอุดม  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นายอดิศักดิ์ พัฒนปรีชาวงศ์  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 

นายสมคิด  ยีละงู   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะฮิง   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
นางซือลาเมาะ   ปาแด   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
นางสาวธนา   ฟุ้งเฟ่ือง   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   นายกีรติ  วงศ์อัครวินทร์   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นายสุนทร หมัดแล้    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นายจรูญศักดิ์ เวชมาหะ   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 

นายอาทิตย์  การัมซอ    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
นางสาวรดี   นฤมิตสุธน   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

๕. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   นายสิริชัย อุเซ็น    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นายสมพงษ์ สกุลจีน    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
   นางสาวภัทรภร นิลวัน    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 

นางสาวรอปีอ๊ะ หะยีบีดิง   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ด าเนินงาน



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๓ 

วัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา
วิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอ 
๑. พิจารณาอนุมัติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ตามรายชื่อที่เสนอ จ านวน ๑๒ คน 
๒. พิจารณาอนุมัติมอบประกาศณียบัตรคุณแก่ผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

วิชาการแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามรายชื่อที่เสนอ จ านวน ๒๔ คน 

มติ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
๑) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

อนุมัติตามรายชื่อที่เสนอ จ านวน ๑๑ คน  ยกเว้น นางเจนจิรา หมัดศรัทธา  
๒) มอบประกาศณียบัตรคุณแก่ผู้ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
อนุมัติตามรายชื่อที่เสนอ จ านวน ๒๔ คน  

 
 
วาระท่ี  ๕.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายช่ือนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ประจ าปี  ๒๕๕๘    
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   
 

ข้อเท็จจริง   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

จ านวน  ๑๒  คน ดังนี้ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
๑. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   

นายไสอาซัน  ไสดือราแม  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๙ 
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   

นางสาวซารีนา  อีลา  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๔  
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

นางนีซะ  บือซา   เกรดเฉลี่ย ๓.๔๘ 
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   

นายกล้า  ทองสืบ  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๐ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๔ 

นายรีดวล  ดอเลาะ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๑ 
๕. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

นางสาวอาสือมะ  ดือราโพ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๓  
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

นางสาวดวงดาว  พยัคฆโยธี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๙ 
๗. สาขาวิชาการบัญชี   

นางสาวฟีดาวาตี  สะดอยอ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๐ 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
๑. สาขาการพัฒนาชุมชน   

นางภาราดา  ปัญญา  เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ 
นางสาวศุภลักษณ์  ด าหนัก เกรดเฉลี่ย ๓.๘๑ 

๒. สาขาการปกครองท้องถิ่น   
นางสาวบุษบา  แสวง  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๕ 

๓. สาขาการศึกษาปฐมวัย   
นางสาวยุพิน  กล่อมเกลี้ยง เกรดเฉลี่ย ๓.๘๓ 
นางสาวคอยานา  ด๊ะตอ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๖ 
นางสาวบัลลีซา  อารอมะ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๖ 

๔. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
นายโสภัญญ์  ศรีสว่างวรกุล เกรดเฉลี่ย ๓.๙๓ 
นางสาวรวินันท์  ดัชถุยาวัตร เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ 
นายวีระศักดิ์  อ านวยโชติสกุล เกรดเฉลี่ย ๓.๘๕ 

  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
๑. สาขาการศึกษาปฐมวัย 

นางสาวนูรฮูดา  ดาแม  เกรดเฉลี่ย ๓..๓๓ 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
พระราชบัญญัติสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก

กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
  ข้อเสนอ   
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ตามรายชื่อที่
เสนอ จ านวน  ๑๘  คน  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๕ 

มติ 
อนุมัติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ 

ขึ้นไป โดยมีจ านวน ๑๐ คน ตามรายชื่อดังนี้ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   

นายกล้า  ทองสืบ  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๐ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

นางสาวดวงดาว  พยัคฆโยธี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๙ 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
สาขาการพัฒนาชุมชน   

นางภาราดา  ปัญญา  เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ 
นางสาวศุภลักษณ์  ด าหนัก เกรดเฉลี่ย ๓.๘๑ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย   
 นางสาวยุพิน  กล่อมเกลี้ยง เกรดเฉลี่ย ๓.๘๓ 

นางสาวคอยานา  ด๊ะตอ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๖ 
นางสาวบัลลีซา  อารอมะ  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๖ 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
นายโสภัญญ์  ศรีสว่างวรกุล เกรดเฉลี่ย ๓.๙๓ 
นางสาวรวินันท์  ดัชถุยาวัตร เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ 
นายวีระศักดิ์  อ านวยโชติสกุล เกรดเฉลี่ย ๓.๘๕ 
 
 

วาระที่  ๕.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ได้มีการตกลงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสมรรถนะ

การด าเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยชุมชน
สงขลา ซึ่งก าหนดพัฒนาบุคลากร ๓ เรื่อง คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานนิเทศและติดตามประเมินผล ได้ร่างโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการ

ประเมินภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลกรตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
ก าหนดด าเนินการในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๑๙๑,๙๔๐ บาท  

  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘       ๑๖ 

        กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ข้อเสนอ   
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
  ๑) อนุมัติให้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒) อนุมัติเงินรายได้ส าหรับด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายใน      
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙๑,๙๔๐ บาท 

มติ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ กองก ากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายท่านมุก อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โดยตระหนักถึงความส าคัญของการ วางแผนและการฝึกปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย แก่บุคคลและสถานที่ราชการ 
มติ 

ที่ประชุมมีติรับทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


