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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 3 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
6. นายรพี         มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายยุทธนา     พรหมณ ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นายกิตติ        หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ   ชินพงษ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ความเจริญและความเหลื่อมของบ้านเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานการกระท าอันเป็น

ส่วนรวมของคนทั้งชาติ ซึ่งมีหน้าที่แบ่งปันกันตามความรู้ความสามารถ ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติ         
มีประเทศเป็นที่พ่ึงอาศัย ก็จะต้องท างานส่วนรวมของชาติให้ดี เพ่ือธ ารงรักษาประเทศชาติไว้...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

สรุปเรื่อง  
เรื่องเดิม 

 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
สภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยวิธีการเสนอรายชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชน และได้ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้
วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้สภาวิทยาลัยชุมชน เสนอชื่อ ผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้แห่งละ 1 รายชื่อ ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวาระเวียน และได้ผู้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน คือ นายอภิชัย ล้ าเลิศพงษ์พนา 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง   
   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้
พิจารณาเลือก นายอภิชัย ล้ าเลิศพงษ์พนา เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก ส านักวิชาการ จัดการสัมนาการฝึกระสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอ
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สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมมารีน่า อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลแผนปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติ ณ ตาลคู่ บีช        
รีสอทร์ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักอ านวยการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นวิทยากรบรรยาย       
ณ ห้องประชุมศีรีธารา รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี 
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักวิชาการ จัดประชุมชี้แจ้งโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2563 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  

 ส านักวิชาการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
รุ่น 2560 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนิเทศติดตามการจัดท าโครงการผ้าบาติก 3 มิติ 
ณ บ้านยะหอ ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  – 13 กุมภาพันธ์ 2563  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วม 
มุกดาหารเกมส์ จังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 -15  กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาใน
กระชัง กลุ่มเยาวชน ณ ชุมชนลุโบะดาโต๊ะ อ.ยี่งอ 
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อ าเภอ
ระแงะ การท าน้ ายาล้างจาน/เจลล้างมือจากน้ าไผ่/การเจาะน่ าไผ่  ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ ณ  ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อการท าโครงการ
อบรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น :กระจูดลิเภา ปาหนัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2563  

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นิเทศติดตามการด าเนินโครงการปีงบประมาณ
ปี 2562 ในโครงการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าในสานผลิต ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์  รือเสาะ
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 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ น ากลุ่มสตรีทอผ้าตะปอเยาะลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับหม่อนและไหมเพ่ือต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ 2563  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ  ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ ณ อ าเภอเมือง อ าเภอยี่งอ อ าเภอบาเจาะ 
อ าเภอจะแนะ อ าเภอสุไหงโกลก อ าเภอระแงะ จ.นราธิวาส อ าเภอสายบุรี อ าเภอกะพ้อ และอ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563  

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อ.ระแงะ 
ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Project based) กิจกรรมการเพ่ิมพูน
มูลค่าผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่ ณ ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์  - 21 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคกรณี
เปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค (ภาคใต้ รุ่นที่ 1 จังหวัด
นราธิวาส  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ  ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ ณ อ าเภอเมือง อ าเภอบาเจาะ อ าเภอจะแนะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และ อ.รามัน จ.ยะลา 

 ส านักอ านวยการจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563 ณ 
ห้องประชุมจันทร์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการมัดย้อมสีผ้าทอ
พ้ืนเมือง ตามโครงการการศึกษาและพัฒนาลายผ้าทอพ้ืนเมือง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่ม
สตรีผ้าทอ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ  ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ ณ อ าเภอสุคิริน อ าเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
อ าเภอสายบุรี จ.ปัตตานี 
วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักวิชาการ จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2563   

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ น านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมการ
แข่งขันการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE         
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ แขวงทางหลวง

ชนบท จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 -29 กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมมูลค่าชาเจ๊ะ
เหม ในกิจกรรมการท าโลชั่นบ ารุงผิวชาเจ๊ะเหม การท าขนมจากชาเจ๊ะเหม และ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์.ณ ศูนย์ชาเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและค้นหา
ตนเองในโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และกิจกรรมอาชีพในฝัน โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์      
รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสกองทุนเพ่ือการความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ  ณ วิสาหกิจ
ชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน     
กุมภาพันธ์ 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1      3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน  

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2      5,819,030.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน  

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 3     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน                       985,020.00 บาท 

ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 4     
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน                   1,200,920.00 บาท 
   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                          3,150.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  

รวม                                               11,507,285.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม      6,603,846.47 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              2,298,475.87 บาท



       รายงานการประชมุกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่  3/๒๕63  ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕63           หนา้  6 
 

   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              8,902,322.34 บาท 
   เงินคงเหลือ             2,604,962.66 บาท
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ม.ค        2,766,040.57   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน ก.พ                282,045    บาท 
รวมรายรับ เดือน ก.พ                         282,045    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน ก.พ                         336,403    บาท 
ลูกหนี้เงินยืม                 237,818    บาท 
รวมรายจ่าย เดือน ก.พ                574,221    บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ             2,4736,864.57    บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องรายงานลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมาธิการ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับทราบข้อมูลงบประมาณรายการลงทุนของวิทยาลัยชุมชน
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาความเห็นชอบ
จากกรรมาธิการ ซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการลงทุน
ดังกล่าว นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแจ้งรายการลงทุนของวิทยาลัยชุมชนตามร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก
กรรมาธิการ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องรายงานผลการรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 

ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุน โครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันที่   
1  กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 

ข้อเท็จจริง   
ในการนี ้ ส านักวิชาการ กลุ ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส  ขอสรุปจ านวนผู้สมัครขอรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 
ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี  ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลจ านวนผู้สมัครขอรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563  
              ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี 
 

สาขาวิชา จ านวนเป้าหมายการรับทุน 
(คน) 

จ านวนผู้สมัครขอรับทุน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

การบัญชี 30 61 203.00 
จากตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจ านวนเป้าหมายการรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี จ านวน  30  คน  มีผู้สมัคร
ขอรับทุนทั้งสิ้น  จ านวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  203.00 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลพื้นที่อ าเภออยู่อาศัยของผู้สมัครขอรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง   
               ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี  ดังนี้ 
 

อ าเภอที่อยู่อาศัย จ านวนผู้สมัครขอรับทุน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จะแนะ 6 9.84 
เจาะไอร้อง 9 14.75 

ตากใบ 5 8.20 
บาเจาะ 1 1.64 

เมืองนราธิวาส 11 18.03 
ยี่งอ 2 3.28 
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ระแงะ 14 22.95 
รือเสาะ 4 6.56 
ศรีสาคร 4 6.56 
สุคิริน 2 3.28 

สุไหงปาดี 3 4.92 
รวม 61 100.00 

จากตารางที่ 2  แสดงจ านวนข้อมูลพ้ืนที่อ าเภออยู่อาศัยของผู้สมัครขอรับทุนโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี  ส่วนใหญ่ 
ผู้สมัครขอรับทุน ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอระแงะ  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.95  
รองลงมาอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.03  และอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเจาะไอร้อง  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.75 ตามล าดับ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า การรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี 
(อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในการ
คัดเลือกเพ่ือรับทุนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรจัดสรรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในทุกอ าเภอของจังหวัด
นราธิวาส และรวมถึงอ าเภอใกล้เคียงจังหวัดนราธิวาส ในการคัดเลือกควรตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้   
1.กลุ่มที่ได้การคัดเลือกเพ่ือรับทุน ควรต้องมีคุณลักษณะภายนอก คือ ฐานะความเป็นอยู่ รายได้ และ
คุณลักษณะภายใน คือ ความตั้งใจในการเรียน โดยในการคัดเลือกอาจจะให้เขียนบรรยายทัศนคติต่อ
อาชีพนักบัญชี หรือมีแฟ้มสะสมงานของตนเองในการประกอบพิจารณา 2.กลุ่มที่ไม่ได้รับคัดเลือกเพ่ือ
รับทุน ทางวิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส ควรมีมาตรฐานรองรับในการช่วยเหลือ เช่น มีการระดมทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือในการศึกษาต่อในวิทยาลัย เป็นต้น และที่ส าคัญวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรสร้างความ
ตระหนักให้กบัผู้เรียนที่รับทุน มิฉะนั้นนักศึกษาที่ได้รับทุนอาจจะเรียนไม่จบในโครงการนี้อีกด้วย  
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
2563  ณ วันที่ 4  มีนาคม  2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา  2563 ตั้งแต่วันที ่ 14 มกราคม 2563  - 4  มีนาคม  2563  

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา

ใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  2563  ณ วันที่  4 มีนาคม 2563 
ข้อเสนอ 
เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นว่า การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 จากยอดผู้รับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 มียอดสรุปรวม จ านวน 951 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมาพอสมควร ซึ่งเป้าหมายวิทยาลัยที่จะรับ ประมาณ 600 คน ดังนั้นควรมี
มาตรการรองรับที่เน้นช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้าเรียนได้ทุกคน เพ่ือให้มิให้ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจงานของวิทยาลัยชุมชน   
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม   
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 

2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง    
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้วิทยาลัยชุมชนเสนอรายงานการประชุมสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
2/2563 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของชื่อผู้สมควรด ารง
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ต าแหน่งนายกสภาสถาบัน จ านวน 2 วิธี ดังนี้ (1  การรับสมัคร (2  การเสนอชื่อ โดยจากส านักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชน ด าเนินการ
ดังนี้ 

1. ให้วิทยาลัยชุมชน เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดในวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ     
โดยวิธีลับ และผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบัน ได้วิทยาลัยละ 1 ชื่อ การเสนอชื่ออาจส ารองรายชื่อไม่น้อยกว่า 2 รายชื่อ ให้สภา
วิทยาลัยชุมชนพิจารณา 

2. การเสนอชื่อตามข้อ 1 ให้ผู้เสนอชื่อสืบค้นประวัติและผลงานโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
โดยไม่ต้องทาบทาม และส่งแบบเสนอชื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 
2563  

ข้อเท็จจริง   
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบัน ซึ่งผลการลงคะแนนโดยวิธีลับ ได้ ดร.สิริกร มณีรินทร์  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย ตาม ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อ ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเสนอชื่อ ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม  2563 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 399 คน ประกอบด้วย  

1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน    29 คน        
  2.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ านวน    83 คน   
  3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ านวน  141 คน   
  4.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      จ านวน   50 คน 
  5.  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    23 คน   
  6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    72 คน 
  7.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  จ านวน      1 คน 
และให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ือกลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  
การศึ กษา  หลั ก สู ต รอนุ ป ริญญา  ปร ะจ าภ าคกา รศึ กษาที่  1ปี ก า รศึ กษ า  2562ต่ อ ไป 
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ข้อเท็จจริง   
 ในการนี้ ส านักวิชาการ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 399 คน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2562  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภา 

สถาบันมอบหมาย  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 399 คน  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 399 คน และคณะกรรมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า  นักศึกษาที่จบการศึกษาที่มีเกรดในระดับ
สูงสุด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือยกย่อง เชิดชู นักศึกษาที่เรียนเก่ง เรียนดี
ในแต่ละสาขาที่เรียนจบ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อไป และเป็นการประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย อาจมีทุนการศึกษาเพ่ือมอบเป็นขวัญก าลังใจในการต่อ
ยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

 

วาระท่ี ๔.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษ หลักสูตร 
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ประกาศรับสมัครผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่  3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น มีจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น
จ านวน 20 คน  ประกอบด้วย  

(1   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    จ านวน  2  คน   
(2   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    จ านวน  5  คน   
(3   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    จ านวน  2  คน   
(4   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน  1  คน 
(5   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    จ านวน  2  คน   
(6   สาขาวิชาการบัญชี     จ านวน  1  คน 
(7  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   จ านวน  1  คน 
(8  สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จ านวน  1  คน 
(9  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              จ านวน  5  คน   

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม  2563  
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอรายชื่อผู้สมัครผู้สอนพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 20 คน  
กฎ/ระเบียบ/บังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล 
หนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง 
หนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย  

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
พ.ศ.2558 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษหลักสูตร 

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษหลักสูตร อนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2563จ านวน 20คน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มี
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่าจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครต าแหน่งผู้สอนพิเศษหลักสูตร
อนุปริญญาของแต่ละคน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรน าความรู้และประสบการณ์ของบุคคลเหล่านี้ มา
ต่อยอดความรู้หรืออาชีพให้กับคนนักศึกษาและคนในชุมชน อาจจะมีการปรึกษาหารือเพ่ือจัดท า
หลักสูตรต่างๆ หรือคิดค้นหลักสูตรใหม่ๆ หรือต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่ หรือคิดค้นนวัตกรรม หรือ
หลักสูตรที่สามารถสร้างเงิน สร้างอาชีพ ท าให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น  
 

วาระท่ี ๔.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   

  ตามที่  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดแผนการใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,239,015 
บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน  แยกเป็น หมวดงบด าเนินงาน จ านวน 14 
กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 1,606,580 บาท และหมวดงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 18 
รายการ เป็นเงิน 632,435 บาท และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม หมวดงบรายจ่ายประจ า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 6 รายการ/โครงการ 
เบิกจ่ายเป็นเงิน 385,627 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน จ านวน 2 รายการ เบิกจ่าย
เป็นเงิน 51,000 บาท รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 436,627 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบ
เจ็ดบาทถ้วน  
  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงิน
รายได้ หมวดงบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ยกเลิกการจัดซื้อ รายการที่ 16 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็ค
เตอร์ ระดับ XGV ขนาด 5,000 ANSI Lumens งบประมาณที่เสนอ 70,200 บาท ขอเปลี่ยนแปลง
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เป็นรายการครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือ
เสาะ เพื่อลดงบประมาณค่าตอบแทนผู้สอน ในบางห้องเรียนที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชา โดยมีรายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. โทรทัศน์ Smart TV 4K LG 65 นิ้ว รุ่น 65UM7290PTD พร้อมขาแขวน จ านวน  2 เครื่องๆละ 

25,500 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท 
2. กล้อง Webcam Logitech C525 จ านวน 4 ตัวๆละ 1,650 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท 
3. ไมค์หนีบปกเสื้อ Sarannomic SR-ULM7 CLIP-ON LAVALIER จ านวน 4 ตัวๆละ 2,290 บาท 

เป็นเงิน 9,160 บาท 
4. ขาตั้งไมโครโฟนแบบพกพา จ านวน 2 ตัวๆละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท 
 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนรายการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าว งบประมาณที่ใช้ไม่เกินจากที่
ได้รับอนุมัติการใช้เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563  
 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2 ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
หมวดงบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา หมวด
งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  

 

วาระท่ี ๔.5 เรื่องพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 กรณีเร่งด่วน 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม   
ด้วย สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID 

19 ของจังหวัดนราธิวาสมีสถิติและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID 19  ฉบับที่ 3 : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 โดยขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
พิจารณาด าเนินการหยุดการด าเนินงาน ด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยง และการแพร่กระจายการติดเชื้อในหมู่นักศึกษา ลดการเดินทาง ลด
กิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันในพื้นท่ีเดียวกันจ านวนมาก นั้น  
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  ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ และพบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการศึกษา เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ แทบเล็ต เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มี
ฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสนอขอความเห็นชอบการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยให้นักศึกษาที่ขาดแคลนยืมเรียนเป็นรายสัปดาห์ จ านวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 99,800 
บาท(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน   
  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2 ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 กรณีเร่งด่วน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรณีเร่งด่วน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) 
สรุปเรื่อง 
  องค์การอนามัยโลก (WHO  ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด 19  
เป็นภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า   
(โควิด 19  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19  ดังนี้ 
1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิค 19  

ให้กับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ในวันที่ 1 มีนาคม 2563  
2. ให้บุคลากรและนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยในการมาท างาน/มาเรียนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
3. หากบุคลากรและนักศึกษา มีอาการผิดปกติทางด้านร่างกาย ให้หยุดงาน/หยุดเรียน เพ่ือเฝ้าระวังดู

อาการ  
4. ในด้านการเตรียมสถานที่ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าวิทยาลัย,ส่วนในห้องท างาน/

ห้องเรียน จัดให้มีแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ,ส าหรับบริเวณอาคารต่างๆให้แม่บ้าน เน้นท าความ
สะอาด โดยเฉพาะบริเวณลูกบิดประตู ราวบันได  

5. จัดให้มีการเรียนการสอน แบบออนไลน์ เพ่ือลดความแออัดและการแพร่ระบาดของโรค ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19  ควร
ติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิดและในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค           
ให้พิจารณาตามสถานการณ์ เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
4/2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 4/2563 ตรงกับ    
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

                                                            
(นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี                   (นางสาธิยา  บือซา  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 


