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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 4 /๒๕๖3 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       ท้องถิ่น 
5. นายรพี        มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาธิยา           บือซา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/ 
     เลขานุการสภาฯ 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. นายสาคร           ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
4. นางสาวฐิตาภรณ์    อุสัยหนี  เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
5. นางสาวฮัพเซาะห์   บากา   เจ้าหน้าที่งานจัดการงานทั่วไป/ 

     ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
6. นายจ าเป็น          ปิยะรัตน์  หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
7. นายอิบรอเฮม     แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…ปัญหาทุกอย่าง มีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดกันแก้หลายๆ

คนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง 
และบั่นทอนท าลายความเจริญ และความส าเร็จของการงาน...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่องการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  

เรื่องเดิม 
 ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค าสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
แต่งตั้ง นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯได้นัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1/2563ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2) ครั้งที่ 2/2563ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง

ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ,วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร,วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 

3) ครั้งที่ 3/2563ในพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ,วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร,วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี  จากการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็น
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
1.นายประเสริฐ  บุญเรือง 2.ดร.สิริกร มณีรินทร์ และจะมีการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 
ในวันที่ 21 เมษายน 2563 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖3 ดังนี้ 
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วันที่ 1  มีนาคม 2563 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และ

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และคณะวิทยากร 
มาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ นี้ นักศึกษาได้รับความรู้ เรื่อง โรคไวรัส
โคโรน่า (โควิด - 19)  
วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพน าทีม โดย นางอมลวรรณ ยอดรัก เจ้าหน้าที่งานแผนและ
งบประมาณ ได้น ากลุ่มบาติก บ้านแม่ดง อ าเภอแว้ง จ านวน 5 คน กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านตะปอเยาะ 
อ าเภอยี่งอ จ านวน 5 คน และทีมงานวิสาหกิจแฮนอินแฮนอ าเภอรือเสาะ จ านวน 2 คน  เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”(การท าหน้ากากและเครื่องประดับ
จากผ้า) ณโรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย 
ส าหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วย อ.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากร เข้าพบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เพ่ือหารือเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ต่อไป 

 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ได้มีกิจกรรมดีๆคือ การน า นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ โดยมีนายศรัณย์  จันทร์แจ่ม อาจารย์พิเศษ ร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ท าฝายกั้นน้ า ณ หมู่บ้านบาโงปะแต ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส  
วันที ่5 มีนาคม 2563 

 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ โดยงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ จัดหลักสูตรฝึกอบรม   
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือและประชาชนที่สนใจ ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักวิชาการจัดโครงการ ศึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว ในพ้ืนที่วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส กิจกรรม กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยได้เชิญว่าที่
ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับพสกนิกรในพ้ืนที่สามจังหวัดโดยมี อาจารย์อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นในประธานพิธีเปิด ซึ่งตามโครงการดังกล่าวให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในฐาน
ต่างๆที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือที่สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
วันที ่7 มีนาคม 2563 

กิจกรรมสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จ านวน  
790คน  ในสาขาวิชาต่างๆจ านวน 8 สาขาประกอบด้วย หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง จ านวน 585   
คนหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโกลก จ านวน 107 คน และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
จ านวน 98  คน  
วันที่ 9 มีนาคม 2563 

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายธีระ อัครมาส เป็นประธานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้าคลุมผมส าหรับใช้เล่นกีฬา ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์รือเสาะ อ าเภอรือ
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เสาะ จังหวัดนราธิวาส และได้ประชุมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครผู้เรียนและการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
ระหว่างวันที่ 10- 12 มีนาคม 2563 

บุคลลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมกันลงพ้ืนที่คัดกรองนักศึกษาผู้ขอรับทุนฯ กสศ. เพ่ือ
จัดท า Family Profile ในอ าเภอต่างๆทั้ง 13 อ าเภอนราธิวาส  
วันที่ 13 มีนาคม 2563 

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสประจ าเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันที่ 16 มีนาคม 2563 

 ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/3563 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ  

 ส านักส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ 
 ลวดลายผ้าบาติก บ้านยะหอ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันท าความสะอาด 5 ส บริเวณอาคารส านัก
บริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือความมั่นใจ ปลอดเชื้อโรค 

วันที่ 17 มีนาคม 2563    
 นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสภา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 นายสาคร ปานจีน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศติดตาม 
 การท าโครงการการจักรสานไม้ไผ่เบื้องต้น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด 
 นราธิวาส 

วันที่ 18 มีนาคม 2563   
 ส านักวิชาการ โดยกลุ่มงานวิทยบริการ จัดอบรมการจัดการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
 พิเศษ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง ตามมาตรการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
 ส านักส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้จัดโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการการจักสานไม้ไผ่เบื้องต้น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลวดลายผ้าบาติก บ้านยะหอ ต.แม่ดง   
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 
 ส านักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการ

ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันท า

ความสะอาดอาคารบริเวณอาคารเพ่ือเป็นการป้องกันโควิด-19 มั่นใจปลอดเชื้อแน่นอน 
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วันที่ 23 มีนาคม  2563 
นายสาคร ปานจีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าติดตามการจัดโครงการแฮนด์ 

อิน แฮนด์รือเสาะสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐชุมชนยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์รือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 

 นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรร
หานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิก ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ส านักวิชาการ โดยกลุ่มงานวิทยบริการได้อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสอนออนไลน์
ให้กับอาจารย์พิเศษ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ ตามมาตรการหยุดการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19 

วันที่ 25 มีนาคม  2563 
 ส านักวิชาการ โดยกลุ่มงานวิทยบริการ จัดอบรมการจัดการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์

พิเศษ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  ตามมาตรการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด 19 

 นาย สาคร  ปานจีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ลงพ้ืนที่ เจาะน้ าไผ่เพ่ือส่ง
วิเคราะห์สารประกอบ ในงานวิจัยปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาในน้ าจากล าไผ่ในพ้ืนที่ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 ของวิทยาลัยชุมชน วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมทุเรียนนก 
วันที่ 26-27  มีนาคม 2563 

ส านักวิชาการ ได้จัดอบรมโครงการวิจัย เพ่ือส่งเสริมการจัดท าวิจัยแก่ ผู้สอนประจ าและผู้สอน
พิเศษ ณ อาคารอนุปริญญา ทั้งนี้เพ่ือการตัดเตรียมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอีกด้วย  
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
มีนาคม 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นั้น  
  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน มีนาคม 2563 สรุปดังนี้ 
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1    3,499,165.00 บาท 
   (งบประมาณ 62 ไปพลางก่อน)
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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  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5   36,782,605.00        บาท 

รวม                                               48,289,890.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม     8,902,322.34 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน   1,859,926.29 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           10,762,248.63 บาท 
   เงินคงเหลือ    37,524,491.37 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖3 ประจ าเดือน มีนาคม๒๕๖3 สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน ก.พ     2,711,682.57   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับเดือน มี.ค    119,395     บาท 
รวมรายรับเดือน มี.ค    119,395     บาท 

รายจ่าย 
ยอดรายจ่าย เดือน มี.ค            515,816     บาท 
ลูกหนี้เงินยืม      42,118     บาท 
รวมรายจ่ายเดือน มี.ค    557,934    บาท 
 

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ              2,273,143.57   บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา   
2563 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดให้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เข้ารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันที่ 18  
เมษายน 2563 และก าหนดเปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563  
นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus 

(2019 -nCoV) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดให้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เข้ารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในระหว่างวันที่  
18-20 พฤษภาคม 2563 และได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปรับพ้ืนฐานโดยมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศกึษาใหม่ทุกคน เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ในระดับอนุปริญญาเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนในอนาคต 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นว่า แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 รูปแบบการจัดเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์,แบบออฟไลน์,การไลฟ์สด เป็นต้น
และท่ีส าคัญควรน าเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมหรือมีระบบวิธีการในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้มากที่สุด  

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561 และ นักศึกษารุ่น 2562 (ฉบับแก้ไข)   

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในหลายอ าเภอ
และพบการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่
ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพ้ืนที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดนราธิวาส จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพ่ือ
ลดโอกาสการแพร่ระบาดระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีมาตรการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญาให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ แทนการสอนใน
ห้องเรียนเพ่ือลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ และได้ปรับเปลี่ยน
ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562  ส าหรับนักศึกษารุ่น 2561 และ  
นักศึกษารุ่น 2562 
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ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอน าเสนอปฏิทินการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา2562ส าหรับนักศึกษา รุ่น 2561 และ นักศึกษา
รุ่น 2562 (ฉบับแก้ไข) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการด าเนินการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) 

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ.2557 ความว่า  

 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม 
แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

“ผู้ร่วมประชุม”หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง 

ต่อเนื่องวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนอย่างเข้มข้น และลดโอกาสการแพร่ระบาดระบาด
ของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องรายงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจัดจ้างงาน 

ก่อสร้างจ านวน 3 รายการ ดังนี้  
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1. รั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวงเงิน 3,๙๑๗,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)และมีราคากลาง เป็นเงิน3 ,๙๑๗,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 

2. ก่อสร้างถมที่รับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน 4,054,000บาท (สี่ล้านสี่ 
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และมีราคากลาง เป็นเงิน 4,05๘,000บาท (สี่ล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

3. โรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน 
15,000,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และมีราคากลาง เป็นเงิน 15 ,013,๐๐๐บาท (สิบห้าล้าน
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ รายละเอียดดังนี้ 

 1.งานก่อสร้างรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร3,917,000บาท  
1.2 งบราคากลาง 3,917,000บาทโดยได้จากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.3 มีผู้ยื่นเสนอ จ านวน 4 รายและผลพิจารณาจากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี

คัดเลือก ได้ หจก.ว.ก่อสร้างนราธิวาสเนื่องจากเสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน 3,899,000บาท ก าหนดแล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน 

2.งานก่อสร้างถมที่ปรับระดับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร4,0540,000 บาท 
2.2 งบราคากลาง4,058,000บาท โดยได้จากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
2.3 มีผู้ยื่นเสนอ จ านวน 4 รายและผลพิจารณาจากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี 

คัดเลือก ได้ หจก.แอล.วาย.เค คอร์ปอร์เรชั่นเนื่องจากเสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน 4,000,000บาท 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 

3.งานก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส   

3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร15,000,000 บาท  
3.2 งบราคากลาง15,013,000บาท โดยได้จากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

๓.๓ มีผู้ยื่นเสนอ จ านวน 5 รายและผลพิจารณาจากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
ได้ หจก.ยะกังวิศวกรรม เนื่องจากเสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน 14,950,000บาทก าหนดแล้วเสร็จภายใน 
360 วัน 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 

17 มีนาคม 2563ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสงาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

3/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 อันเนื่องจากปัญหาและสถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    
  ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมคณะท างานทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) ประเด็นการพิจารณาเรื่อง การทบทวนแผนการบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน และรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID19) และมีมติให้วิทยาลัยชุมชนทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทันต่อสถานการณ์และมาตรการที่รัฐบาลก าหนด
เป็นระยะ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นั้น  

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยปรับลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/
โครงการที่มีลักษณะการจัดอบรม ที่มีการรวมคนจ านวนมาก และเลื่อนกิจกรรม/โครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการออกไปในด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 (เดือนมิถุนายน-กันยายน) หรือ
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีโครงการ/กิจกรรมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 รายการ งบประมาณที่ปรับลด เป็นเงิน 970,420 บาท โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ปรับลด ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

แผนเดิม แผนใหม่ ปรับลด 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 

1 .  ง บ เ งิ น อุ ด ห นุ น  : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเ พ่ือผู้ เรี ยนใน
ศตวรรษที่  21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

663,920 12 โครงการ 653,920 12 
โครงการ 

10,000 - 

2 .  ง บ เ งิ น อุ ด ห นุ น  : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
เสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 

264,500 575 คน 112,500 115 คน 152,000 460 คน 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

แผนเดิม แผนใหม่ ปรับลด 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 

3.  ง บ เ งิ น อุ ด ห นุ น  : 
โครงการสนับสนุนบทบาท
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ใ น ก า ร
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (โครงการ
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

2,587,500 625 คน 2,369,080 680 คน 218,420 +55 คน 

4. งบเงินอุดหนุน : 
โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคม
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (โครงการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง) 

1,562,500 1,000 คน 972,500 830 คน 590,000 170 คน 

  

กฎ/ระเบียบ/บังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 อันเนื่องจากปัญหาและสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผลการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 อันเนื่องจากปัญหาและสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) และคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า  การปรับ
ลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการยกเลิกโครงการ ควรปรับรายละเอียดหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการไม่ให้งบประมาณหายไป หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ควรปรับลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ในส่วนเรื่องของนิทรรศการเผยแพร่
ต่างๆ และไม่ควรปรับลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ในส่วนเรื่องของหลักสูตรอาชีพ 
หลักฝึกอบรม หรือการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา(COVID19) ท าให้ประชาชนและคนในชุมชนประสบปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในระยะ
ยาว  ไม่มีรายได้ ไม่มีงานท า ไม่มีอาชีพ เพราะฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรเน้นในการจัดท าแผน
รองรับแนวทางในการส่งเสริมอาชีพต่างๆสร้างรายได้ในการช่วยเหลือประชาชนและคนในชุมชน และ
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การขอปรับแผน ควรปรับเปลี่ยนตามวิถีการด ารงชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณควรแปร
ผันตามสถานการณ ์หลักสูตรในการเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์
มากขึ้น รวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจควรมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ  และที่ส าคัญการ
ปรับลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ควรคงในเรื่องอาชีพไว้เป็นหลัก เป้าหมายในการ
ปรับลด อาจจะไม่ถึง 20% ตามนโยบายที่ให้ปรับลด แต่ให้เน้นประชาชนเป็นหลัก ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ2 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,239,015 บาทและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเงิน 
952,443.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.53 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรายได้  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดช่วงเวลาการจัดท าแผนการใช้เงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน เพ่ือให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทบทวนและส ารวจความต้องการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ฯต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  
  ข้อเท็จจริง 
  จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID 
19  ของจังหวัดนราธิวาสมีสถิติและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID 19 ฉบับที่ 3 : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ COVID 19 โดยขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
พิจารณาด าเนินการหยุดการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายการติดเชื้อในหมู่นักศึกษา ลดการเดินทาง ลด
กิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันในพื้นท่ีเดียวกันจ านวนมาก  
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงด าเนินการส ารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลและการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งในด้านห้องเรียน ครุภัณฑ์ ความพร้อม
ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการสอนในระบบ
ออนไลน์ และพบว่าด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังขาดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ
สอนทางไกลและการเรียนการสอนออนไลน์อีกบางส่วน และด้านนักศึกษา พบว่ านักศึกษาบางส่วนยัง
ขาดอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีรายการครุภัณฑ์ที่ประสงค์ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ านวน 4 รายการ ดังนี้  
 1. โทรทัศน์LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง   เป็นเงิน 108,000 บาท 
 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์   จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน   85,000 บาท 
    3. เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้   จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน     4,200 บาท 
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    4. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง   จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน   38,335 บาท 
                                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  235,535 บาท 

  กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37(2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2/2563 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 4 รายการ วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 235,535 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2/2563 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 4 รายการ วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 235,535 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

5/2563ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือนซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 5/2563 ตรงกับวัน
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 

ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 
 
 
    
   (นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี)              (นางสาธิยา  บือซา) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

 

 


