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สรุปรายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ 5 /๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                       
และโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม  

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. นายธีระ       อัครมาส   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย ์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถิ่น 
5. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายยุทธนา    พรหมณี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

       กรรมการโดยต าแหน่ง 
 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายยูโซะ       ตาเละ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
2. นายรพี        มามะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมหมาย  บุญเกลี้ยง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล     ตอยิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

- 
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 
6. นายซ าซูเด็ง          มามุ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
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วาระก่อนประชุม  
อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 
“…การที่จะประกอบกิจใดๆให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะ

พากเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นรากฐานส าคัญ และพร้อมที่จะบ าเพ็ญประโยชน์ ให้เกิดแก่ส่วนรวม 
ตามโอกาสอีกด้วย...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เมษายน 2563 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖3 ดังนี้ 
วันที่ 1 เมษายน 2563  

 เริ่มบังคับใช้การคัดกรองไวรัสโคโรน่า ของจังหวัดนราธิวาส  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชังสภาพบ่อดินเปรี้ยว พ้ืนที่ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญ นายกฤษนันท์ ทนงรัตน์ 
ประมงอ าเภอเจาะไอร้อง นายชลกานต์ ขวัญนาวารักษ์ และนายโอฬาร กิ่งวัชระพงษ์ 
นักวิชาการประมง ให้เกียรติเป็นวิทยากรปฎิบัติการกิจกรรมการศึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
พรุ และ ได้ลงพันธุ์ปลานิล ปลาสลิด และปลาสวาย ในบ่อเลี้ยงปลาด้วย 

วันที่ 2 เมษายน 2563  
การอบรมให้ความรู้การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนแก่ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่ 3 เมษายน 2563  
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกันท า Face shield หน้ากากป้องกันละอองไวรัส เพ่ือ

น าไปให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
 รองผู้อ านวยการฯ มอบหน้ากากอนามัย Face shield และน้ าดื่มเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับ

บุคลากรสาธารณสุข ณ รพ..สต.โคกเคียน 
วันที่ 13 เมษายน 2563  

 การติดตามการเจริญเติบโต  (วัดขนาด ชั่งน้ าหนัก  )องปลานิล ปลาสลิด ปลาสวาย และ
ตรวจวัดค่า   ph ค่า ออกซิเจน ในน้ า ภายใต้โครงการศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชังสภาพบ่อ

ดินเปรี้ยว พ้ืนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมสรงน้ าพระเนื่องในวันสงกรานต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ณ อาคารส านักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วันที่ 16 เมษายน 2563  
 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหานายสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563  โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการท า Face shield ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้

ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 
วันที่ 17 เมษายน 2563 

 คณะกรรมการสภาประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่  4/2563 ณ ห้องประชุม
อาคารอนุปริญญา 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพ้ืนที่ประสานงานและส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลในการ
ท างานวิจัย การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ วัฒนธรรม ใน ต.โคกอิฐ อ.ตาก
ใบ 

วันที่ 20 เมษายน 2563 
 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าเก็บตัวอย่างน้ าไผ่เพ่ิมเติมเพ่ือส่งตรวจโลหะหนัก ณ 

บ้านทุ่งเกร็ง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
วันที่ 21 เมษายน 2563 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
4/2563 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 22 เมษายน 2563 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้และการปลูกผักสวนครัวในแปลง  ตาม
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 24 เมษายน 2563 

 กิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 (การท าเจลล้างมือ ามโครงการเสริมสร้างผู้น าจิตต
อาสาท าดีด้วยหัวใจ( 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ศึกษาดูงานและปรึกษาหารือกับ นายกิตติ หวังธรรมมั่ง 
ประธานหอการค้า จ.นราธิวาส ในเรื่องโลจิสติกส์ทางการเกษตร และระบบไฮโดรโปรนิกส์
ระบบน้ าไหล ณ ชุมชนเจริญสุข อ.สุไหงโก-ลก 

วันที่ 25 เมษายน 2563 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันที่ระลึกคล้ายวัน

สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 27 เมษายน 2563 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมมอบ 
หน้ากากผ้า  Face shield เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ าดื่ม ให้กับตัวแทน รพ.สต.ช้างเผือก อ.จะแนะ 
วันที่ 28 เมษายน 2563 

 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประสานงานเพ่ือปรึกษาหารือ กับนายรุสดี ปูรียา 
นายอ าเภอแว้ง เรื่องการด าเนินงานเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ของผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด -19 และผู้ว่างงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอแว้ง จ.นราธิวาส 
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 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประสานงานปรึกษาหารือ กับนางจุฑามณี หามะ นายก 
อบตแว้ง เรื่องการด าเนินงานเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ และการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และผู้ว่างงาน ณ อบต.แว้ง 
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

วันที่ 29เมษายน 2563 
 รองผู้อ านวยการฯ ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ การเลี้ยงปลาในกระชัง ณ ชุมชนลุโบ๊ะดาโต๊ะ 

อ าเภอยี่ง จ.นราธิวาส 
 รองผู้อ านวยการฯ ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ 

และการสร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน หลังสถานการณ์ โควิด -19  ณ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส 

วันที่ 30 เมษายน 2563 
รองผู้อ านวยการฯ ติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพโครงการแฮนด์อิน

แฮนด์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ฯ และได้เข้าพบนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส เพ่ือติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการแฮนด์อินแฮนด์ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ ฯ ณ โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ 

 ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน       
เมษายน 2563 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม  

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

  ข้อเท็จจริง 

  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เมษายน 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
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   ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ                          3,150.00         บาท 
   นักศึกษาพิการ  
   ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 5   36,782,605.00        บาท 
   ดึงงบประมาณคืน        981,740.00        บาท 

รวม                                               47,308,150.00 บาท 
   เบิกจ่ายสะสม    10,762,248.63 บาท 
   เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             1,613,821.46 บาท 
   รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น           12,376,070.09 บาท 
   เงินคงเหลือ            34,932,079.91 บาท 
  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖3 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

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

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาจากเดือน มี.ค        2,315,261.57   บาท 
รายรับ 

ยอดรายรับ เดือน เม.ย                  40,000    บาท 
รวมรายรับ เดือน เม.ย                           40,000    บาท 

รายจ่าย  
ยอดรายจ่าย เดือน เม.ย                           50,500    บาท 
รวมรายจ่าย เดือน เม.ย                 50,500    บาท 
  

รวมยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ               2,304,761.57    บาท 
ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๑.๒.4 เรื่องการเรียนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 )โควิด-19(ในหลายอ าเภอและพบการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพ้ืนที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค จังหวัดนราธิวาส จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง 

ข้อเท็จจริง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีมาตรการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อนุปริญญาให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ แทนการสอนใน
ห้องเรียนเพื่อลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น 
line , Facebook, Google Classroom , Meet และ Zoom Cloud Meeting 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า การเรียนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา เป็นการแก้ปัญหา การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )โควิด-19( โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรเน้น และตรวจสอบ
การเรียนการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อาจจะเรียนควบคุมกันไปทั้ง 2 ด้าน คือ ในระบบ 
และนอกระบบ ขึ้นอยู่กับรายวิชา เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

 

วาระท่ี ๑.๒.5 เรื่องผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง           
ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา)สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการคัดกรองความยากจนของนักศึกษา
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 2ปี 
)อนุปริญญา( สาขาวิชาการบัญชีและจัดส่งให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา )กสศ.( ระหว่าง
วันที่ 7 - 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
บัดนีท้างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา )กสศ.( ได้ส่งผลการวิเคราะห์ความ

ยากจนและผลการอนุมัติจ านวนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 2 ปี 
)อนุปริญญา( สาขาวิชาการบัญชี จ านวนทั้งสิ้น 59 ทุนและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแผนการ
ด าเนินการต่อไปนี้ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
15 พฤษภาคม  2563 รายงานตัวนักศึกษาทุนฯ 
26 พฤษภาคม  2563 สอบวัดความรู้ 5 รายวิชา ประกอบด้วย  

1.ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. คณิตศาสตร์  
4.วิทยาศาสตร์ 5. คอมพิวเตอร์ 
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29 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบวัดความรู้ 5 รายวิชา 
22 – 23 มิถุนายน 2563 ปรับพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชี 
6 – 7 มิถุนายน 2563 เตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์การเรียนรู้ในระดับ

อนุปริญญา 
9 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ปรับพื้นฐานออนไลน์เฉพาะนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  

โดยผ่าน Google Classroom 
4 – 5 กรกฎาคม  2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า การคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2563 
ประเภททุน 2 ปี )อนุปริญญา( สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยทุนที่ได้รับการจัดสรร 
จ านวน 60 ทุน แต่เนื่องจากนักศึกษามารายงานตัว จ านวน 56 ทุน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสน่าจะลอง
ประสานกับกองทุน กสศ.เพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนให้ได้ครบ 60 ทุน ที่ได้รับการจัดสรรมานั้นได้หรือไม่
อย่างไร เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาอีกหลายๆคน และในแผนการ
ด าเนินกิจกรรม ควรเพ่ิมการปรับพ้ืนฐาน เรื่องการปรับทัศนคติในการท างาน การใช้ชีวิต และการ
ท างานบัญชี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน และเป็นการลดการออกกลางคันของนักศึกษา
ในระหว่างเรียนอีกด้วย 

 

วาระท่ี ๑.๒.6 เรื่องแผนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

               ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม  – 4 มีนาคม 2563 
และได้ผ่านการสอบวัดความรู้ 5 รายวิชา ประกอบด้วย 1.ภาษาไทย 2.ภาษาอังกฤษ 3.คณิตศาสตร์  
4.วิทยาศาสตร์ 5.คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7  มีนาคม 2563 แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
   ในการนี้ ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีแผนการด าเนินการต่อไปนี้ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
18 - 20 พฤษภาคม  2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
26 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 เตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์การเรียนรู้ใน

ระดับอนุปริญญา 
9 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ปรับพื้นฐานออนไลน์เฉพาะนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  

โดยผ่าน Google Classroom 
4 – 5 กรกฎาคม  2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.7 เรื่องก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา  2562   

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก าหนดกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  ประจ าปี
การศึกษา  2562 ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ควรเน้นสถานที่ ที่อ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรมีกิจกรรม หรือนิทรรศการ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็นด้านอนุปริญญา 
ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน    
 

วาระท่ี ๑.๒.8 เรื่องการลดค่าลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)โควิด-19( โดยจะมีการลด
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ลงจ านวน 20-30 % โดยจะมีการพิจารณาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีก
ครั้ง 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี

ที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส งาน
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 
4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่องการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 

 งบประมาณพ.ศ.2563 อันเนื่องจากปัญหาและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    
  ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมคณะท างานทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี)พ.ศ.2561-2565( ประเด็นการพิจารณาเรื่อง การทบทวนแผนการบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน และรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )โควิด-19( และมีมติให้วิทยาลัย
ชุมชนทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทันต่อสถานการณ์
และมาตรการที่รัฐบาลก าหนดเป็นระยะ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้
ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยปรับลดเป้าหมายและงบประมาณกิจกรรม/โครงการที่มีลักษณะการจัดอบรม ที่มีการรวมคนจ านวน
มาก และเลื่อนกิจกรรม/โครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการออกไปในด าเนินการในไตรมาสที่ 3 
และ4 )เดือนมิถุนายน-กันยายน( หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีโครงการ/กิจกรรมทบทวน
และปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 รายการ งบประมาณที่ปรับลด 
เป็นเงิน 970,420 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ปรับลด ในคราวประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยยังคงโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆไว้เหมือนเดิม 
มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา นักศึกษา
ใหม่ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา2563 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  ข้อเท็จจริง   
  ในการนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสขอน าเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาชุมชน (2) การปกครองท้องถิ่น 
(3) การศึกษาปฐมวัย (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
)5( การจัดการ  )6( การบัญชี 
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)7( เทคโนโลยีการเกษตร )8( การท่องเที่ยว 
และได้ผ่านการกลั ่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1                         
ปีการศึกษา 2563 จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14  
พฤษภาคม 2563  

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

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2563  จ านวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) 
การพัฒนาชุมชน (2)การปกครองท้องถิ่น  (3)การศึกษาปฐมวัย (4)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )5(การจัดการ 
)6(การบัญชี )7(เทคโนโลยีการเกษตร และ )8(การท่องเที่ยว 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) 
การพัฒนาชุมชน (2)การปกครองท้องถิ่น (3)การศึกษาปฐมวัย  (4)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )5(การจัดการ 
)6(การบัญชี )7(เทคโนโลยีการเกษตร และ )8(การท่องเที่ยว 

  
วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ระดับ

วิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม    

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 26 - 29  ตุลาคม  2562 และคณะกรรมการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นั้น  
  ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ ส านักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ 
)Improvement  Plan(  ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุด
ที่ควรพัฒนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  และได้ผ่านการ
กลั่นกรองแผนการพัฒนาคุณภาพ )Improvement Plan( ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร จาก
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2563 
 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา 37)2(ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพ )Improvement Plan( ระดับ
วิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพ ) Improvement Plan( ระดับ

วิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่องนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 

6/2563 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารสัปดาห์
ที่สามของเดือน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 6/2563 ตรงกับ วัน
อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักบริหารงานกลาง  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )Zoom(  
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกรายการ โดย
ใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรรวงการคลัง เรื่องการจ่ายเงินให้
เจ้าหน้าที่โดยวิธีผ่านธนาคาร 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00น. 

              
   )นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี(              )นางสาธิยา  บือซา( 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

 


