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รายงานการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 4/๒๕๖3
วันพุธ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 1๓ : 3๐ – 16.30 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม
รายนามผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานสภา)
2. นายเหมพงศ์
ทวีกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานสภา)
3. นายสัมฤทธิ์
เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นายอับดลมานับ
หลงหัน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5. นายอุสมาน
บินตามะหงง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางวรรณดี
สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล (กรรมการโดยตาแหน่ง)
7. นางเกษร
ปะลาวัน
เลขานุการ
8. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวทัศนีย์
โพธิ์ขวัญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting นอกพื้นที่วิทยาลัยชุมชนสตูล
1. นายทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
2. นางช่อมาลี
นาคบรรพต กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางไพลิน
สุวรรณมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
- ไม่มี รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุชฎา
2. นายมนตรี

พรหมแก้ว
กุมวาปี

ครู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงตนต่อที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้

2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายวรัตน์ แสงเจริญ แจ้งวิธปี ฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
มีนาคม 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล มี ม ติ เ ห็ น ควร ให้ วิ ท ยาลั ย น าเสนอการด าเนิ น
กิจกรรม/โครงการ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ด้วยวิดิทัศน์ เป็นประจาทุกเดือนนั้น
2. การด าเนิ น การ งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าวิ ดิ ทั ศ น์ สรุ ป การด าเนิ น งาน
กิจกรรม/โครงการ ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน
มีนาคม 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา ตามที่ส ถาบันวิ ทยาลั ยชุ มชน ได้ อนุมัติจัด สรรและโอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้ วิ ทยาลั ยชุ มชนสตูล (ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 256๓) วงเงิ นทั้ งสิ้ น
15,123,550.00 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น ซึ่งรัฐบาลได้กาหนด
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในภาพรวม ร้อยละ
100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 23 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 63 –
มี.ค.63) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.63 - มิ.ย.63) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.63ก.ย.63) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจาเดือน มีนาคม 256๓ รายละเอียด ดังตารางที่ 1 – 2
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุนบริหารจัดการและ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบเงินอุดหนุนโครงการ
งบลงทุน

15,123,550.00
3,771,400.00
1,503,040.00
7,692,920.00

7,008,852.73
1,834,105.36
724,728.00
4,419,619.37

8,114,697.27
1,937,294.64
778,312.00
3,273,300.63

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
46.34
48.63
48.22
57.45

1,758,890.00
397,300.00

30,400.00
0.00

1,728,490.00
397,300.00

1.73
0.00

๔
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบเงินอุดหนุนบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา
งบเงินอุดหนุนโครงการ
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(2.1) หลักสูตรฝึกอบรม
(2.2) การบริการวิชาการ
(2.2.1) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
(2.2.2) โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

15,123,550.00
3,771,400.00
1,503,040.00
374,400.00
997,440.00
131,200.00
7,692,920.00

7,008,852.73
1,834,105.36
724,728.00
120,000.00
535,080.00
69,648.00
4,419,619.37

8,114,697.27
1,937,294.64
778,312.00
254,400.00
462,360.00
61,552.00
3,273,300.63

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
46.34
48.63
48.22
32.05
53.65
53.09
57.45

1,758,890.00
443,840.00

30,400.00
0.00

1,728,490.00
443,840.00

1.73
0.00

425,050.00

27,400.00

397,650.00

0.00

357,550.00
67,500.00
47,500.00

27,400.00
0.00
0.00

330,150.00
67,500.00
47,500.00

0.00
0.00
0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๕
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ประเภทงบประมาณ
(3) โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(3.1) โครงการรวบรวมอัตลักษณ์เพื่อรังสรรค์
ศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
(3.2) ส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(5) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(5.2) โครงการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
(6) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
งบลงทุน
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

75,000.00

3,000.00

72,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
4.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

25,000.00

3,000.00

22,000.00

0.00

65,000.00
600,000.00

0.00
0.00

65,000.00
600,000.00

0.00
0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

150,000.00
397,300.00

0.00
0.00

150,000.00
397,300.00

0.00
0.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๖
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประจาเดือน มีนาคม 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 1,381,670 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพั นหกร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบลักษณะรายจ่ายประจา จานวน 1,251,670.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้า
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเงินสารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสถานะเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ดังตารางที่ 1 - 3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
รายงานสรุปสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ตารางที่ 1 รายงานสรุปสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จานวนเงิน
3,168,190.48
391,199.00
3,559,389.48
524,807.52

ตารางที่ 2 สรุปรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
3. บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
4. บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
5. ดอกเบี้ยเงินฝาก
6. รายได้อื่น
6.1 ค่าบารุงอาคารสถานที่
6.2 เงินสมนาคุณสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

รายรับเดือนนี้
28,305.00
16,780.00
5,525.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00

รายรับรวมแต่ต้นปี
391,199.00
336,605.00
5,525.00
4,000.00
0.00
816.50
44,252.50
44,100.00
152.50

๗
ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ที่
1

ผลการใช้จ่าย
เงินคงเหลือ
รวมทั้งปี
524,807.52 856,862.48
489,425.00 762,245.00
600.00
10,000.00

%
หมาย
เบิกจ่าย
เหตุ
37.98
39.10
5.66

แผนงาน / โครงการ

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

รวมรายจ่าย

1,381,670.00
1,251,670.00
10,600.00

78,890.00
78,890.00
600.00

40,000.00
40,000.00
29,600.00

0.00
39,850.00
0.00

0.00
39,850.00
29,585.00

40,000.00
150.00
15.00

0.00
99.63
99.95

90,000.00
273,350.00
24,400.00
110,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
273,350.00
0.00
0.00

90,000.00
0.00
24,400.00
110,000.00

0.00
100.00
0.00
0.00

70,000.00
44,800.00

0.00
26,180.00

0.00
35,840.00

70,000.00
8,960.00

0.00
80.00

100,000.00

2,460.00

44,900.00

55,100.00

44.90

งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งองค์การ
นักศึกษา)
1.2 โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
1.3 โครงการพัฒนาทักษะผู้นานักศึกษา
1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล
1.5 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูลเกมส์
1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1.7 โครงการราลึกพระคุณครู
1.8 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
1.9 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.10 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
1.11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา

๘
ที่

2

แผนงาน / โครงการ
1.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.13 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
1.15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
1.16 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบฯ
1.17 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2563
1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ (เงินสารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)
2.1 โอนเงินรายได้ให้แก่ สวชช. 3 % ของเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ 2562 (ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ อว 0610(2)/2158 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562)

%
หมาย
เบิกจ่าย
เหตุ
9.50
39.84
0.00

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

40,000.00
50,000.00
42,200.00

3,800.00
0.00
0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
3,800.00
19,920.00
0.00

27,000.00

0.00

21,000.00

6,000.00

77.78

129,720.00
30,000.00
100,000.00
130,000.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00

20,580.00
0.00
0.00
35,382.52
35,382.52

109,140.00
30,000.00
100,000.00
94,617.48
0.00

15.86
0.00
0.00
27.22

เงินคงเหลือ
36,200.00
30,080.00
42,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ให้ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลในตารางที่ 3 “ผลการใช้จ่ายเดือนนี้ ข้อ 1.10 – 1.11”

-
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ โรคไวรั ส โคโรนาสายพั น ธ์ ใ หม่ 2019
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถ ป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจาก
การระบาดของโรคดังกล่ าว วิทยาลั ย ชุมชนสตูล ได้ดาเนินการตามข้อสั่ งการของจังหวัดสตูล ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. การด าเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยออกมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
2.1 ออกประกาศวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
(รายละเอียดตามประกาศดังแนบ)
2.2 บันทึกข้อความถึงอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงวันที่
18 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID) (รายละเอียดตามบันทึกข้อความดังแนบ)
2.3 บันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงวันที่ 18
มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย ชุมชนสตูล ระหว่าง
วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามบันทึกข้อความดังแนบ)
2.4 บันทึกข้อความถึงอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงวันที่
30 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID) ด้านการจัดกรเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและฝึกอบรม (ฉบับที่
2) (รายละเอียดตามบันทึกข้อความดังแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ออกประกาศและบันทึกถึงผู้เกี่ยวข้อง เรื่ องมาตรการ
และการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019)
และเรื่องแนวทางการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล นั้น
2. ดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ดังนี้
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1.1 ด้านบริหารจัดการภายในวิทยาลัยชุมชน
1.1.1 กาหนดมาตรการ Social Distancing
(1) มาตรการให้บุคลากรทางาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home)
สัปดาห์ 3 วัน และปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จานวน 2 วัน ทั้งโดยให้บุคลากรสลับวันการทางาน ระหว่าง
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
(2) การประชุมบุคลากรภายใน ดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom
Cloud Meeting)
1.1.2 ดาเนินกิจกรรม Big cleaning day จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2563
1.1.3 จัดให้มีจุดคัดกรองหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ และจัดระเบียบการจราจร
ทางเข้า – ออก และกาหนดให้ผู้เข้ามาติดต่อในวิทยาลัยชุมชนทุกคนต้องรับบัตรผ่านการคัดกรอง (หากไม่มีบัตรจะ
ไม่ให้รับการติดต่อ) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
1.1.4 งดบริการการใช้ห้องประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดาเนินการดังนี้
1.2.1 ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยสอนผ่านแอพลิเคชั่น เช่น Google classroom, Google meet, line, Facebook, Zoom Cloud
Meeting สอนผ่านการ live สด ผ่านทาง line หรือทาง Facebook สอนการจัดทาคลิป วีดีโอ บันทึกการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ผู้สอน ส่งบันทึกคลิปผ่านทางกลุ่ม line หรือ messenger หรือ แชร์ทาง Google, hangout,
drive เป็นต้น
1.2.2 กาหนดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนออนไลน์ (Online Teaching
STCC) การใช้งานโปรแกรม ZOOM และ Google Hangout meet
1.2.3 ดาเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 เรื่อง การสอนออนไลน์ (Online Teaching STCC) การใช้งานโปรแกรม ZOOM และ Google Hangout
meet โดยมีกระบวนการดาเนินการโดยมีวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ สุชฎา พรหมแก้ว อบรมให้กับอาจารย์ที่อาสาเป็น
วิทยากรแม่ไก่ จานวน 10 คน เพื่อไปอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 70 คน
จนสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังแผนผังการรับผิดชอบของวิทยากร)
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แผนผังการรับผิดชอบของวิทยากร

วิทยากรหลัก นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 1
อาจารย์อัศวยุช เทศอาเส็น

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 2
อาจารย์สุชฎา พรหมแก้ว

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 3
อาจารย์มนตรี กุมวาปี

1. นางนงนุช ถวิลวรรณ์
2. นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล

1.ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์
2.นางสาวสุนิสา สะแหละ
3.น.ส.จันทร์จิรา สอนสวัสดิ์

1. นางเกษร ปะลาวัน
2. นางณิชาภัทร วรสันติกุล

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 4
อาจารย์นวรัตน์ ลิ่มสกุล
1.นายอุใบ หมัดหมุด
2.นางกิตติยา ฤทธิภักดี

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 5
อาจารย์ศุภกิจ อึงรัตนากร
1.นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้้า
2.นางอุไรรัตน์ บุญญานุพงศ์
3.นางวิไล หนูคงแก้ว
4.นางปริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
5.นายสุทนิ หมูดเอียด
6.นายชาญชัย ช้านิธุระการ
7.นายรังสิมันต์ คงพรหม
8.นายอดุลยศักดิ์ หมัดหมัน
9.นายอับดุลกอฟฟาร์ หลีเยาว์
10.นางสาวประภาพรรณ แก้วสิยา
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วิทยากรหลักนางสาวสุชฎา พรหมแก้ว

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 6
อาจารย์ปีมนัส มนัสวิน

1.นายกัมพล บินต้ามะหงง
2.นายทรงภพ วารินสะอาด
3.นางสุดสวาท กุมารจันทร์
4.น.ส.ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ
5.นายสมคิด ยีละงู
6.นางสาวนันธิยา ไทยสมบูรณ์
7.นางจริยกร ประกอบชัยชนะ
8.นางเพ็ญศรี แซ่ลิ่ม
9.นายเกษม ยังนิ่ง
10.นายอับดุลรอสัก รอเกต

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 7
อาจารย์นัจญมา มะแอเคียน
1.นางสาวปาริฉัตร ปาทาน
2.นายธนภัทร ธชพันธ์
3.นางสาวกุลธิดา สมจิต
4.นางสาวนาฎนธี ผิวเหลือง
5.นางสาวนูรียา ลายู
6.นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา
7.นางสาวเบญจวรรณ แก้ว
สวัสดิ์
8.ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อ
แข็ง
9.นายสุรวินท์ ติ้งหวัง
10.ดร.ปาริชาติ จันตรศรีบุตร

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 8
อาจารย์เชษฐา เถาวัลย์

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 9
อาจารย์ชิตนนธว์ รักสุวชน

วิทยากรแม่ไก่ กลุ่มที่ 10
อาจารย์ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

1.นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
2.นางนิสรีน ล่านุ้ย
3.นายมูฮัมหมัดอาลี มาลินี
4.นางจิรัชฎา ลิมานิ
5.นางธิดา กาญจนสุวรรณ
6.นางสาวสุชาดา แซ่ตั้ง
7.นายซอหมาด ใบหมาดปัน
จอร์
8.นายอดุลย์ มะมิง
9.นางกัลยา สันมาแอ
10.นายวันชนะ หลีเอบ

1.นางเรณู ตระกูลดิษฐ์
2.นางสาวณิชนันทน์ จินเอียด
3.นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์
4.นายปรีชา หมีนคลาน
5.นายฮาเสส หนูวงศ์
6.นางสาวนริณี หมาดเหยด
7.นางสาวจารุวรรณ ธนะกิจ
8.นายธเนศ ทวีบุรุษ
9.นางสาวปิยะพร จันทร์เพ็ชร
10.นางมารีนา่ ปะดุลัง

1.นายสุใลหมาน สันเกาะ
2.นายนฤพล ศรีเอียด
3.นางสาวรัศมี บินอีตา้
4.นายกูดนัย ราเหม
5.นายเสถียร มณีโรจน์
6.นางหทัยทิพย์ แสงรักษาวงศ์
7.นางณัฎยา แสงอรุณ
8.นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
9.นายนิพนธ์ มรรคาเขต
10นายด้ารงค์รักษ์ รักบุรี
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1.2.4 แจ้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนการวัด
และประเมินผล เป็นรูปแบบออนไลน์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา โดยดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563
1.2.5 ดาเนินการประเมินการดาเนินกิจกรรมการอบรม ผลการประเมินดังนี้
(1) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล กิจกรรมอบรมด้านการสอน
ออนไลน์ (Online Teaching STCC) สาหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 และเป็นเพศชาย จานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.43 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมีอายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 เป็นอาจารย์พิเศษ มากที่สุด จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42.00 และเป็นอาจารย์
ประจา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล กิจกรรมอบรมด้านการ
สอนออนไลน์ (Online Teaching STCC) สาหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มีความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x =4.47, S.D.=0.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านกระบวนการ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x =4.51 ,S.D.=0.50) รองลงมาคือด้านผลที่ได้รับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x
=4.46 ,S.D.=0.55) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x
=4.44 ,S.D.=0.35)
(3) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(3.1) ปัญหาอุปสรรค
- อาจารย์บางท่านอินเตอร์เน็ตที่บ้านสัญญาณไม่ค่อยดีทาให้การอบรมบางส่วนไม่
สมบูรณ์
(3.2) ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ลักษณะดังกล่าวซ้าอีก เพื่อสร้างมั่นใจ
- วิทยากรให้ความรู้ดีสามาถนาไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน
- ควรติดตามการใช้งานของลูกไก่ เพื่อกระตุ้น ให้ครูผู้สอนทุกคนตระหนัก
และสอนอย่างจริงจัง
1.3 ด้านบริการวิชาการและฝึกอบรม ดาเนินการดังนี้
1.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (COVID-19) และการจัดทาหน้ากากอนามันและเจลล้างมือ เพื่อนาไปแจกให้กับ ครู อาจารย์บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการภายในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.3.2 กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล สาขาปกครองท้องถิ่น การทาหน้าอนามัย
มอบให้กับเทศบาลฉลุง จานวน 2,000 ชิ้น เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเทศบาลตาบลฉลุง
1.3.3 กิจกรรมทา Face Shield (หน้ากากป้องกันเชื้อโรค) จานวน 580 ชิ้น เพื่อมอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนาไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูลจานวน 500
ชิ้น มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจานวน 25 ชิ้น และสาหรับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล 55 ชิ้น
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
พบว่านักศึกษาจ านวน 145 คน มีปัญหาสั ญญาณการสื่อสาร เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่สั ญญาณไม่เสถียร จึงไม่
สามารถเรี ย นแบบออนไลน์ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ในการนี้ วิท ยาลั ย ชุ มชนสตู ล ได้แ ก้ ปั ญ หาด้ว ยการจั ดหา SIM

๑๔
Internet แก่นักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าว โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็น
เงิน ที่ได้จากการบริจ าคแบบมีวัตถุป ระสงค์ให้ แก่วิทยาชุมชนสตูล จานวน 40,000 บาท ส าหรับการจัดซื้อ SIM
Internet ให้แก่นักศึกษา โดยมีนายเหมพงศ์พงศ์ ทวีกาญจน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลสารวจ
ความพร้อม และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
หากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสถาบันฯ ไม่เพียงพอ เห็นควรให้ใช้งบประมาณรายได้ สถานศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสตูลเพิ่มเติม ขณะที่นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นอกจาก
แอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting แล้วอาจต้องนาแอพลิเคชั่นอื่น ๆ มาใช้ร่วมด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 3/256๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/๒๕63 วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563
มีนาคม 2563 เวลา 13 : 3๐ – 16 : 00 น. โดยผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล และนอกพื้นที่
วิทยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับรองรายงานประชุมชน
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕63
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่ อง เห็น ชอบการปรั บแผนงาน/โครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิ จ ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้ น ทางสถาบัน วิทยาลั ยชุม ชน ให้ ทบทวนและปรับแผนงาน
โครงการของปีงบประมาณ 2563 ให้เหลือเพียงการดาเนินงานได้ในไตรมาส 4 นั้น
๒. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
และวันที่ 7 เมษายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ
กิจ กรรมของวิทยาลั ย ชุมชนสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ที่ประชุมได้
ปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังตาราง
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับแผนงาน/โครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเสนอ และหากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ แต่มีความจาเป็นต้องการใช้เงิน
เพิ่มเติม เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสาคัญ
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แผนงานโครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสตูล : เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการวิจัย
*** การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูพืชพื้นถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (นักศึกษา หลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน ) จานวน 5 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล

แผนเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
60,000
60,000 รายงานวิจัย
1 เรื่อง

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ

ไม่ปรับแผน (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

383,840
4,000
219,840

3 หลักสูตร ไม่ปรับแผน ดาเนินการพัฒนาแล้ว 2 หลักสูตร อีก 1 หลักสูตรอยู่
ระหว่างดาเนินการร่างหลักสูตร และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
140 คน งบประมาณและเป้าหมายเท่าเดิม แต่ปรับรูปแบบกิจกรรมการ
อบรมครูจานวน 2 ภาคเรียน โดยอบรมกลุ่มย่อย วิทยากร 1 คน
ต่อผู้เข้าอบรม 10 คน ผ่านช่องทางออนไลน์ และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ ระยะเวลาการดาเนินงาน เมษายน กันยายน 2563
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
3. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ของ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
4. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม
5. โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

แผนเดิม
รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
20,000
15 คน งบประมาณและเป้าหมายเท่าเดิม แต่ปรับรูปแบบกิจกรรม จาก
การนาเสนองานวิจัยผ่านเวทีวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
เป็นนาเสนอในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
20,000
25 คน งบประมาณ และเป้าหมายเท่าเดิม เปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมเป็นจัดทาคู่มือและสื่อการสอนสาหรับ
วิทยากรฝึกอบรม
120,000
100 คน ยกเลิกโครงการเดิม ทาโครงการใหม่ โดยงบประมาณ และ
เป้าหมายเท่าเดิม ชื่อโครงการ "พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล" เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา รวมจานวน 8 แหล่ง
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ประจาสาขาวิชา 7 แหล่ง และแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษา จานวน 1 แหล่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักหลักสูตร อปก.6)
ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้
1. สร้างความร่วมมือแต่ละแหล่งเรียนรู้
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้แต่ละสาขาวิชา
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ประเมินผลการเรียนรู้
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
จานวน 15 หลักสูตร

แผนเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
357,550

1. การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ

44,000

2. การใช้สมาร์ทโฟนสาหรับผู้สูงอายุ

9,900

3. การดูแลผู้สูงอายุ
4. การตัดผมชาย

24,750
24,750

5. การตัดผมหญิง
6. การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผล
คา
7. การทาติ่มซาเพื่อการประกอบอาชีพ

24,750
12,000

8. การทาน้าพริกสาเร็จรูป
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ

24,750
33,000

9,900

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ

400 คน ปรับลดจานวนผู้เข้าอบรม เหลือ 340 คน งบประมาณ
336,750 บาท
50 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 40 คน (รุ่นละ 20 คน) งบประมาณ
40,000 บาท แผนการดาเนิน กาหนดอบรม เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 2563
25 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 9,000 บาท
กาหนดอบรม เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2563
25 คน ยกเลิกหลักสูตร
25 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 22,500 บาท
กาหนดอบรม เดือนพฤษภาคม 2563
25 คน ดาเนินการแล้ว 4-11 มีนาคม 2563
30 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 10,000 บาท
กาหนดดาเนินงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
25 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 9,000 บาท
กาหนดดาเนินงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
25 คน ดาเนินการแล้ว 5-12 มีนาคม 2563
25 คน ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 30,000 บาท
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

แผนเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)

10. ขนมไทย

16,500

25 คน

11. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

48,000

20 คน

12. ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

22,000

25 คน

13. ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง

24,750

25 คน

14. ผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อธุรกิจ

22,000

25 คน

15. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับผู้สูงอายุ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน 2 โครงการ
1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

16,500

25 คน

2. โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

20,000

47,500

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ
กาหนดดาเนินงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
ดาเนินการอบรมแล้ว 1 รุ่น 25 คน เพิ่มผู้เรียนอีก 1 รุ่น 20 คน
งบประมาณ เพิ่มงบประมาณ 15,000 บาท ดาเนินการ เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2563
เป้าหมายและงบประมาณ เท่าเดิม ได้ดาเนินการเปิดอบรมแล้ว 2
สัปดาห์ แต่ต้องประกาศหยุดการอบรม ซึ่งจะอบรมต่อช่วงเดือน
ช่วง กรกฎาคม - กันยายน 2563
ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 20,000 บาท
กาหนดดาเนินงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 1 ดาเนินการแล้ว 10-18 มีนาคม 2563 และขอเพิ่มอีก 1
รุ่น 20 คน เพิ่มงบประมาณ 20,000 บาท อบรมช่วง เดือน
กรกฎาคม 2563
ลดจานวนผู้เข้าอบรมเหลือ 20 คน งบประมาณ 20,000
ดาเนินการกรกฎาคม 2563
ยกเลิกหลักสูตร

50 คน ไม่ปรับแผนแต่ขอเลื่อนระยะเวลาการดาเนินงานไป ช่วง
กรกฎาคม - กันยายน 2563
500 คน ของบประมาณเพิ่มจานวน 50,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการทาหน้ากากหน้าอนามัย (แบบผ้า) และเจลล้างมือ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

แผนเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ
ให้กับผู้แทนชุมชน 6 ชุมชน ระยะเวลา พฤษภาคม - กันยายน
2563

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโปร
แอ็คทีฟ (Pro-Active Learning)

65,000

งบเงินอุดหนุน : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
(โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน)
จานวน 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

600,000

2. โครงการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

300,000

300,000

30 คน ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมจากอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นอบรม
ออนไลน์ และผลิตสื่อการเรียนรู้แบบโปรแอ็คทีฟ (Pro-Active
Learning) ดาเนินงานไป ช่วง กรกฎาคม - กันยายน 2563
200 คน
100 คน ไม่ปรับแผน (บางกิจกรรมดาเนินการแล้ว) ขยายระยะเวลาการ
ดาเนินงานไป ช่วง กรกฎาคม -กันยายน 2563 เปลี่ยนพื้นที่
ดาเนินการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ จากบ้านตะโล๊ะใส
มายังกลุ่มดาหลาปาเต๊ะ
100 คน ปรับเปลี่ยนรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย
และพัฒนาระบบข้อมูลศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป ดาเนินการช่วง
กรกฎาคม - กันยายน 2563
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รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์
(โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน) จานวน 1 โครงการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการรวบรวมอัตลักษณ์เพื่อรังสรรค์ศิลปะการแสดงโดย
ใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

2. การส่งเสริมทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

แผนเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรับ

150,000

400 คน ยกเลิกกิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย MOOC แต่ไปเพิ่ม
สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom จานวน 10
รายวิชา และ ด้วย You tube จานวน 3 ชุดความรู้
ดาเนินการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563

50,000

250 คน ปรับกิจกรรมดังนี้
1. ทบทวน คัดเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อ
รังสรรค์ศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ระบบออนไลน์)
2. การออกแบบศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3. สร้างสื่อเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล
ระยะเวลาการดาเนินงานไป ช่วง มิถุนายน - กันยายน 2563
220 คน ไม่ปรับแผน

25,000
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
กาหนดประชุมครั้งที่ 5/ 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางนิสรีน ล่านุย้ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

