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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 2/๒๕๖3
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 13 : 3๐ – 16 : 30 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์
ทวีกาญจน์
3. ดร. ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
4. นายสัมฤทธิ์
เลียงประสิทธิ์
5. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
6. นายอับดลมานับ
หลงหัน
7. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
9. นายอุสมาน
บินตามะหงง
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
12. นางสาวทัศนีย์
โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานสภา)
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกรรมการโดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางเกษร
ปะลาวัน
เลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายวรัตน์ แสงเจริญ
ประชาสัมพันธ์วิ่งย้อนรอย 450 ปี อุทยานธรณีโลกสตูล วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตามที่วิ ทยาลั ย ชุม ชนสตูล ได้ บัน ทึกความร่ ว มมื อกั บวิ ทยาลั ย ชุม ชนลั งกาวี เรื่อ งการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา ซึ่งมีกาหนดแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 นั้น แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 วิทยาลัยชุมชนลังกาวีจึงขอเลื่อนระยะไปก่อนโดยไม่มีกาหนด
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
มกราคม 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่ ส ภาวิทยาลั ย ชุมชนสตูล มีมติเห็ น ควร ให้ วิทยาลั ยน าเสนอการดาเนิ 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 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือน มกราคม 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปพลางก่อน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล (ณ วันที่ 31 มกราคม 256๓) วงเงิน
ทั้งสิ้น 7,139,490.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 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 ร้ อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.63 - มิ. ย.63) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔
(ก.ค.63-ก.ย.63) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจาเดือน มกราคม 256๓ รายละเอียด ดังตารางที่ 1 – 2
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
7,139,490.00
1,830,030.00
4,872,910.00
436,550.00
0.00

เบิกจ่าย
4,722,218.41
1,204,194.48
3,518,023.93
0.00
0.00

เงินคงเหลือ
2,417,271.59
625,835.52
1,354,886.07
436,550.00
0.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
66.14
65.80
72.20
0.00
0.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(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

7,139,490.00
1,830,030.00
4,872,910.00
187,200.00
467,460.00
94,500.00
4,123,750.00
436,550.00
81,000.00

4,722,218.41
1,204,194.48
3,518,023.93
80,000.00
368,840.00
45,700.00
3,023,483.93
0.00
0.00

2,417,271.59
625,835.52
1,354,886.07
107,200.00
98,620.00
48,800.00
1,100,266.07
436,550.00
81,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
66.14
65.80
72.20
42.74
78.90
48.36
73.32
0.00
0.00

162,550.00

0.00

162,550.00

0.00

128,800.00
33,750.00
0.00

0.00
0.00
0.00

128,800.00
33,750.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
ตารางที่ 2 (ต่อ)

0.00

0.00

0.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 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

20,000.00

0.00

20,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
173,000.00

0.00
0.00

0.00
173,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๖
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ ประจาเดือน มกราคม 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 1,251,670.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดังตารางที่ 1 - 3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
3,168,190.48
237,374.00
3,405,564.48
275,015.00
3,130,549.48

๗
ตารางที่ 2 รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓
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
214,405.00
206,405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00

รายรับรวมแต่ต้นปี
237,374.00
209,405.00
0.00
0.00
0.00
816.50
27,152.50
27,000.00
152.50

๘
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ที่

แผนงาน / โครงการ

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

รวมรายจ่าย
งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
องค์การนักศึกษา)
1.2 โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
1.3 โครงการพัฒนาทักษะผู้นานักศึกษา
1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.5 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูลเกมส์
1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1.7 โครงการราลึกพระคุณครู
1.8 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญา
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
1.9 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.10 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
1.11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา

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

210,635.00
210,635.00
0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
275,015.00
275,015.00
0.00

เงินคงเหลือ

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
976,655.00 21.97
976,655.00 21.97
10,600.00
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง

40,000.00
40,000.00
29,600.00

0.00
0.00
785.00

0.00
0.00
29,585.00

40,000.00
40,000.00
15.00

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

0.00
177,350.00
0.00
0.00

0.00
177,350.00
0.00
0.00

90,000.00
96,000.00
24,400.00
110,000.00

70,000.00
44,800.00

0.00
0.00

0.00
0.00

70,000.00
44,800.00

0.00 อ.เกษร ปะลาวัน
0.00 อ.วันชนะ หลีเอบ

100,000.00

25,000.00

25,000.00

75,000.00

25.00 อ.ประจาหลักสูตร

0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
99.95 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00
64.88
0.00
0.00

อ.กัมพล บินตามะหงง
อ.กัมพล บินตามะหงง
อ.ดารงค์รักษ์ รักบุรี
สานักวิชาการ

๙
ที่

แผนงาน / โครงการ
1.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.13 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2564
1.15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.16 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ
สอบฯ
1.17 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า ปี
การศึกษา 2563
1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

%
เบิกจ่าย
40,000.00
0.00
42,500.00 15.00
42,200.00
0.00

40,000.00
50,000.00
42,200.00

0.00
7,500.00
0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
0.00
7,500.00
0.00

27,000.00

0.00

21,000.00

6,000.00

129,720.00

0.00

14,580.00

115,140.00

77.78 อ.ชนัญญา
ไทยนิวัฒน์วิไล
11.24 อ.มารีน่า ปะดุลัง

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00 อ.ยูสรี โส๊ะเต่ง

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

เงินคงเหลือ

0.00

หมายเหตุ
อ.จิตรลดา โปจีน
อ.อัศวยุช เทศอาเส็น
อ.นิสรีน ล่านุ้ย

-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานของกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามทีว่ ิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดกิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานของสภาวิทยาลัยชุมชน ระหว่างกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร นั้น
2. การดาเนินการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และฝ่ายเลขานุการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาวิทยาลัยชุมชน
สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ก รรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
และสอดคล้องกับที่สภาสถาบันกาหนด
สภาวิทยาลัยชุมชนกาหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ดังนี้
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ที่บูรณาการและทางานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรอนุปริญญา จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี การจัดการโลลิสติกส์และการค้าชายแดน สาหรับหลักสู ตรที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลลิสติกส์และการค้า
ชายแดน ทั้ง 2 หลักสูตร ได้ MOU กับภาคธุรกิจรายใหญ่ในจังหวัดมุกดาหาร เช่น บริษัท ไทวัสดุ จัดการ
เรียนการสอนทั้งในวิทยาลัยและในสถานประกอบการจบแล้วทางานในบริ ษัท ร้านค้า หรือภาคธุรกิจที่ร่วม
MOU
ปัจจุบันพบว่า สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์แนวโน้มผู้ เรียนลดลง ขณะที่ด้านอาชีพจานวน
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผู้เรียนน้อยลง จึงเปลี่ยนเป็นสาขา การจัดการดิจิตัล เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาคนด้านเทคโนโลยี ในยุคไทยแลน 4.0 ผู้เรียนที่จบปริญญาตรีแล้วมาสมัครเรียนกับ
วิทยาลัยชุมชนมีจานวนมากขึ้น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึงมีแนวคิดว่าจะพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาหรับ
ผู้เรียนกลุ่มนี้ รวมถึงนักศึกษาจาก สะหวันนะเขต ประเทศลาว จานวนมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มักมี
ปัญหาการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการเขียน
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตร จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ พนักงานสุขภาพ
ชุมชน และ การแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้สูงอายุ เป็นสาขาที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนได้ MOU
กับ องค์ก ารปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั ง หวั ดมุก ดารหาร ในการจัด การเรียนการสอนแก่ผู้ สู ง อายุ ในจัง หวั ด
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มุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึ งพัฒ นาหลักสู ตรประกาศนียบัตร การดูแลผู้สูงอายุ ขึ้น และได้เปิด
โรงเรียน “ฒ” (ทอ-ผู้-เท่า) ขึ้นในทุก ๆ ตาบล ของจังหวัดจัดมุกดาหาร รวมผู้เรียนกว่าพันคน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตร ยังไม่สามารถสะสม Credit Bank ได้
เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับการเทียบโอนสะสมหน่วยกิตเข้า Credit Bank ซึ่งต้องรอสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดาเนินการซึ่งในบทบาทของกรรมการสภาอาจช่วยผลักดันให้ดาเนินการได้เร็วขึ้น
๓. หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เปิ ด สอนตามความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ได้แก่ หลักสูตรด้านด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ เวียดนาม จีน) ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร
ด้านการจัดการ ด้านบัญชี เทคโนโลยี ด้านธุรกิจบริการ ด้านช่างเทคนิค และด้านเกษตร ดาเนินการทั้งใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบโครงการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เน้ น ยุ ทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ย วทั้งระบบ ที่บูรณาการ และทางานร่ว มกับ เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
๑. หลั กสู ตรอนุ ป ริ ญญา จานวน 8 สาขาวิ ช า คื อ การท่ องเที่ ยว การจัด การทั่ ว ไป การ
ปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอิสลาม
ศึกษา
เนื่องจากจังหวัดสตูลเน้นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนจึงมุ่งพัฒนากาลังคน
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้อนสู่ธุรกิจด้านการท่อเที่ยว ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จานวน 42 ทุน เพื่อจัดการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL (Work Integrated Learning) เรียนที่วิทยาลัย
ชุมชน 2 เดือน เรียนรู้ในสถานประกอบการอีก 2 เดือน วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ทา MOU กับสถาน
ประกอบการชั้นนาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ต่อเนืองมาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับ
เพิ่มอีกเป็นรุ่นที่ 2 จานวน 30 ทุน นอกจากนี้ยังได้รับทุนด้านการฝึกและพัฒนาอาชี พด้านการท่องเที่ยวอีก
จานวน 2 หลักสูตร คือ มัคคุเทศก์กรณีเปลี่ยนผ่านบัตร และหลักสูตรการพัฒนาของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ใช้ทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชน
มาขับเคลื่อนการพัฒนา ส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น กล่าวคือ มีความรัก สามัคคี มีรายได้
เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 43 ชุมชน
2. หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เปิ ด สอนตามความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ส่วนใหญ่เป็น หลักสู ตรด้านการท่องเที่ยว เช่น หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อาสาสมัครผู้นาเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล มัคคุเทศก์เปลี่ยนผ่านบัตร มัคคุเทศก์ภูมิภาค เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้
ผ่านการอบรมแล้วจานวนกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า การบริการในร้านอาหาร การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก เป็นต้น ขณะที่หลักสูตรด้านอื่น ๆ ก็ยัง ดาเนินการตามความสนใจของ
ผู้เรียน เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
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2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนา
ชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
ทั้ง 2 วิทยาลัยชุมชนมีระบบและกลไกการดาเนินงานเหมือนกัน คือ การจัดทาแผนฯ ต้อง
มาจากการศึกษาความต้องการของชุมชนเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มาจากความต้องการอย่าง
แท้จริง และต้องมีการประสานแผนงาน โครงการ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้วย
3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
ความสาเร็จของทั้ง ๒ วิทยาลัยชุมชน เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนต้องทางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสภาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน
ต้องช่วยในการประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการทางานแก่วิทยาลัย
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกล่าวว่า เครือข่ายศิษย์เก่า ถือเป็นเครือข่ายที่สาคัญ
มาก เนื่องจากเป็นผลผลิต เป็นแบรนด์ของวิทยาลัยชุมชนที่สะท้อนคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือแก่
สังคมได้ ดังนั้นไม่ว่าผมจะคุยกับใคร สนทนาที่เวทีไหน ผมจะบอกทุกคนอย่างภาคภูมิใจว่า ผมคือ “ศิษย์เก่า
วิทยาลัยชุมชน”
๔) ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
การระดมทุน สภาวิทยาลัยอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการระดมทุน
และควรมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาลัยชุ มชน หรือจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยชุมชนขึ้น ที่ผ่านมาทั้ง ๒ วิทยาลัยชุมชน
ได้มีการระดมทุนเพื่อหารายได้มาเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจน และทากิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่
นักศึกษา แต่มีปัญหาการออกระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งกองทุน กองทุน หรื อมูลนิธิ
หรือสมาคม อย่างไรก็ตามสภาวิทยาลัยชุมชนต้องช่วยกันผลักดันให้สถาบันดาเนินการ ออกระเบียบ/ข้อบังคับ
เกี่ย วกับการระดมทุน หรื อการจัดตั้งกองทุน หรือมูล นิธิ หรือสมาคมให้ชัดเจน เพื่อวิทยาลั ยชุมชนนาไป
ดาเนินการในระดับวิทยาลัยชุมชนต่อไป
5) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
การออกระเบียบข้อบังคับต้องเป็นไปตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ต้องเอื้อต่อการทางาน
ในระดับวิทยาลัยชุมชนด้วย เช่น การจัดตั้งกองทุน/มูลนิธิ/สมาคมในวิทยาลัยชุมชน การจ่ายค่าตอบแทนการ
สอนของอาจารย์ประจา ปัจจุบันสภาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกระเบียบและข้อบังคับใดๆ
๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
มี อ นุ ก รรมการสภาวิช าการช่ ว ยพิ จารณากลั่ น กรองหลั ก สู ตรและการเปิ ด สอนหลั กสู ต ร
วิทยาลัยต้องสร้างระบบการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้ง ๒ วิทยาลัยชุมชน มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่ชัดเจนซึ่งทุก ๆ หลักสูตรต้องดาเนินการ ดังนี้
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๑. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ตามกระบวนการ DACUM
2. จัดทาร่างหลักสูตร (พัฒนาใหม่ หรือ นาหลักสูตรจากที่อื่นมาปรับปรุง)
๓. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๔. ขออนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรจากที่ประชุมสภาวิทยาลัย
๕. รายงานผลการใช้หลักสูตร
๖. ปรับปรุงหลักสูตร
๗) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
สภาวิทยาลัยมีความเห็นว่าการอนุมัติปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาไม่มีความจาเป็นต้อง
อนุมัติโดยสภาสถาบัน เนื่องจากมีความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้สาเร็จการศึกษาได้ เพราะบางคนอาจ
จาเป็นต้องใช้อนุปริญญาบัตรเพื่อการสมัครงาน หรือการศึกษาต่อ เป็นต้น
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกัน คุณภาพการศึกษา สภาวิทยาลั ยชุมชนมีความเห็ นว่า ต้องให้เป็นนโยบายแก่
วิทยาลัย โดยต้องทางานทุกอย่างเป็นปัจจุบันและทาไปตามกระบวนการ PDCA เกี่ยวกับประเด็นการประเมิน
โดยผู้ประเมินนั้น ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับกระบวนการประเมินเพียง 2 – 3 วัน แล้วมาตัดสินคุณภาพกันเลย ซึ่ง
ต้องทาความเข้าใจและแก้ปัญหากันทั้งระบบ
๙) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการและการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
การดาเนินงานของผู้อานวยการและการดาเนินงานของวิทยาลัยได้รับการรายงานผลทุกเดือน
(ทุกครั้ งที่มีการประชุมสภาวิทยาลั ย ) ซึ่งสภาได้ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติไปพร้อมกัน ซึ่งทั้ง 2
วิทยาลัยชุมชนไม่มีปัญหาเรื่องนี้
10) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันนอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะทางานส่วนใหญ่เป็นคณะทางานภายในวิทยาลัย แต่คณะทางานที่สภาฯ เป็น
ผู้แต่งตั้งนั้นน่าจะเป็นการแต่งตั้งระดับวิทยาลัยที่เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบัน
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
1. จังหวัดสตูล ได้รับ การประกาศให้ เป็นแหล่งอุทยานธรณีโลก แห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีทรัพยากรที่มีศักยภาพหลายด้าน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล
วิถีชีวิตของคนในชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล สามารถพัฒนาชุมชนได้อีกมากมาย โดยเฉพาะด้านสินค้าและ
บริ การที่เกี่ย วข้องกับ การท่องเที่ย วและการเกษตร โดยอาจน า 2 ด้านนี้ มาบูร ณาการด้ว ยกัน เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้
2. จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของภูมิภาค มีโอกาสในการพัฒนาคนป้อนเข้า
สู่ ร ะบบเศรษฐกิจ ได้ ห ลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพธุ รกิจบริ การ การค้า ชายแดน การแปรรูปผลผลิ ตทาง
การเกษตร เป็นต้น
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3. การทางานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนต้องอยู่กับชุมชน มากกว่านั่งทางานในสานักงาน
เพื่อทราบความต้องการของชุมชน และการสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ ซึ่งเป็นกลไกการทางานสาคัญ ที่ทาให้
ชุมชนมีส่วนร่วม และไว้วางใจที่จะร่วมพัฒนาไปกับวิทยาลัยชุมชน
4. การลงพื้นที่ชุมชน ต้องลงไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งชุมชน
เพราะการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ไม่สามารถสาเร็จได้ภายใน 1-2 ปี ดังนั้น
วิทยาลัยชุมชนต้องวางแผนระยะยาว และทาโครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องให้ ชุมชนร่วมวางแผนด้วย
5. การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 วิทยาลัยชุมชนต้องคิดหลักสูตรใหม่ ๆ
ที่ตอบโจทย์สังคม เศรษฐกิจ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
6. ต้องบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น
7. ผลักดันให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งดาเนินการ ออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ที่เอื้อ
ต่อการดาเนินการในระดับวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานเชิงรุกได้
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า การสะสม Credit Bank เป็นเรื่องที่ควรดาเนินการ
ให้มีขึ้น เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการเรียนต่อเพื่อพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตามสภาวิทยาลัยชุมชน
ควรช่วยกันขับเคลื่อน และผลักดันให้มีแนวปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการ สะสม Credit Bank ดังนั้นจึงเห็น
ควรให้วิทยาลัยชุมชนสตูลส่งสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมมนาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารครั้งนี้ไปยัง
สถาบันด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 1/256๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/๒๕63 วันศุกร์ ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13 : 3๐ – 16 : 30 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับรองรายงานประชุมชน
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕63
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕63 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/๒๕๖2 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6
พฤศจิกายน ๒๕๖2 ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมจานวน 15 หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
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2. การด าเนิน การ ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรได้ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรและจัดทาเอกสาร
หลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรช่างตัดผมหญิงเบื้องต้น จานวน 45 ชั่วโมง โดยขอใช้หลักสูตร
ช่างตัดผม จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 2. หลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการเปิดร้าน จานวน 18 ชั่วโมง โดยขอใช้
หลักสูตรการทาขนมจีบ-ซาลาเปา จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้นามาปรับปรุงพัฒนาให้
เข้ า กั บ บริ บ ทของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล พร้ อ มจั ด ส่ ง เนื้ อ หาหลั ก สู ต รให้ แ ก่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ตามล าดั บ (รายละเอี ย ดหลั ก สู ต รดั ง เอกสารแนบ) ทั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากที่ ป ระชุ ม
อนุกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มติที่ประชุมให้แก้ไข
ชื่อ หลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการเปิดร้าน เป็นหลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการประกอบอาชีพ
ลาดับ
1.
2.

รหัส

ชื่อหลักสูตร

13060704 หลักสูตรช่างตัดผมหญิงเบื้องต้น
13080123 หลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการประกอบ
อาชีพ

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
19
7

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
26
11

รวม
ชั่วโมง
45
18

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรช่างตัดผม
หญิงเบื้องต้น และ 2) หลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการประกอบอาชีพ โดยให้แก้ไขรายละเอียด หลักสูตรช่างตัด
ผมหญิงเบื้องต้น หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ตามที่เสนอในหลักสูตรประกอบด้วย 3
ข้อ
คือ 1) อ่านออกเขียนได้ 2) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ 3) มีความตั้งใจที่จะนาความรู้ไปประกอบ
อาชีพ แต่เนื่องจาก ข้อ 2 และ ข้อ 3 ไม่ใช่ความรู้พื้นฐาน ที่ประชุมจึงเสนอแนะการแก้ไข ดังนี้
1. เปลี่ยน หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” เป็น “คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม” และให้ย้ายข้อ 1 (อ่านออกเขียนได้) ไปเป็นข้อ 3
2. ใช้หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” เหมือนเดิม แต่ตัดข้อ 2 และ ข้อ 3 ออก
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕63 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/๒๕๖2 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6
พฤศจิกายน ๒๕๖2 ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม จานวน 15 หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินการ และจัดทาเอกสารเพื่อจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 12 หลักสูตร (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้
คณะอนุ กรรมการสภาวิช าการ ได้พิจ ารณากลั่ นกรองแล้ ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลเพื่อขออนุมัติต่อไป

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

รหัส

ชื่อหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13060704
13080123
13080526
13080122
13071403
13080521
13071111

8.
9.
10.
11.
12.

00080406
13080528
13080514
13080116
13080527

หลักสูตรช่างตัดผมหญิงเบื้องต้น
หลักสูตรการทาติ่มซาเพื่อการประกอบอาชีพ
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
หลักสูตรขนมไทย
หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
หลักสูตรการจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรการทาน้าพริกสาเร็จรูป
หลักสูตรผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อธุรกิจ

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
19
7
7
6
4
12
4

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
26
11
38
24
56
48
16

14
6
9
15
5

31
34
31
30
35

รวม
ชั่วโมง

หมาย
เหตุ

45
18
45
30
60
60
20

45
40
40
45
40

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จานวน
12 หลักสูตรตามเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรติวข้อสอบ o-net
2. หลักสูตรการทามีด การทากริช เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หลักสูตรการขับเรือสปีดโบ๊ท
4. หลักสู ตรการซ่อมเรื อ เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามีเรือสปีดโบ๊ทมากขึ้น
ขณะที่พนักงานขับเรือและช่างซ่อมเรือยังมีน้อย
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วาระที่ 4.3 เรื่อง อนุมัติแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา สภาวิทยาลั ยชุมชนสตูลได้ อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาหลั กสู ตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 และจัดการ
เรียนการสอนจานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ 6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และ 7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา นั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับ ผิดชอบงานหลั กสู ตรอนุปริญญาได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา ๒๕63 จานวน 7 สาขาวิชาดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
เพื่อพิจาณาอนุมัติต่อไป
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เสนอแนะให้ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรสาหรับสาขาการท่องเที่ยว
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ WIL (Work Integrate Learning) ดังนี้
1. วิชา กท 0912 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว 3(2-2-5) ย้ายไปเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564
2. วิ ช า กท 0918 การจั ด การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม 3(2 -2-5) ย้ า ยไปเรี ย นในภาคเรี ย น
ที่ 2/2563
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ ว อนุมัติแผนการจัดการศึกษา หลั กสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา
2563 จานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ 6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และ 7) สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาหรับสาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วาระที่ 4.๔ เรื่อง พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชนในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยวิธีการเสนอชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนและได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน (รายละเอียดดังแนบ)
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2. การดาเนินการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการจัดประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนเพื่อให้สภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้แทนภาคเอกชนได้แห่งละหนึ่งรายชื่อ และให้ผู้เสนอชื่อสืบค้นประวัติและผลงานโดยสังเขปของผู้
ได้รับการเสนอชื่อโดยยังไม่ต้องทาบทาม ส่งถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลื อกจากผู้ แทน
ภาคเอกชน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยมีประวัติและผลงานพอสังเขปดังแนบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ – ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

