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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 11/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
3. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
4. ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
5. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
6. นายอับดลมานับ หลงหัน
7. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
8. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
9. นายอุสมาน บินตามะหงง
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางเกษร
ปะลาวัน
12. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
13. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นางไพลิน
สุวรรณมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30: 17.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ขอความร่วมมือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทุกท่านทาแบบประเมินตนเองของกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบาย ด้านการกากับติดตามและด้านธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
ข้อมูลเขียนรายงานการปะเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจาปีการศึกษา 2561
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ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
แจ้งกาหนดการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชน โดยขอเรียนเชิญกรรมการสภาทุกท่านร่วมรับการประเมิน
ครั้งนี้
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
การจัดกิจกรรมจัดการขยะ ควรจัดกิจกรรมร่วมกับให้ข้อมูลเชิงวิชาการควบคู่ไปด้วย
อีกทั้งระดับนโยบายต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิท ยาลั ย ชุมชนสตูล มีม ติเห็ น ควร ให้ วิท ยาลั ย นาเสนอการด 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 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน ตุลาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา ตามที่ ส ถาบั น วิทยาลั ยชุม ชน ได้อ นุมั ติจัด สรรละโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล วงเงินทั้งสิ้น 2,653,130 บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจาเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1 - 2
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งหมด
2,653,130.00 725,877.33 1,927,252.67
27.36
งบบุคลากร
897,930.00 299,310.00
598,620.00
33.33
งบดาเนินงาน
1,755,200.00 426,567.33 1,328,632.67
24.30
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
-

4
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

ได้รับจัดสรร
2,653,130.00
897,930.00
1,755,200.00
93,600.00
233,730.00
31,500.00
1,396,370.00

เบิกจ่าย
725,877.33
299,310.00
426,567.33
20,000.00
74,880.00
10,474.00
321,213.33

เงินคงเหลือ
1,927,252.67
598,620.00
1,328,632.67
73,600.00
158,850.00
21,026.00
1,075,156.67

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
27.36
33.33
24.30
21.37
32.04
33.25
23.00

๕
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 10/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 11/๒๕62 วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุม ชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ
ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ การบริห ารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๑) ก่อนจะดาเนินการตาม
ภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณ ให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
2. การด าเนิน การ ผู้รับผิ ดชอบงานนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
กลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
จากการมีส่ ว นร่ วมของผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ได้ แก่ ประกอบด้ วย กรรมการสภาวิท ยาลั ยชุมชน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน คณะอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร อาจารย์พิเศษ
วิท ยากรฝึ กอบรม ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และบุ คลากรวิทยาลั ยชุมชนสตูล มาร่ว ม
วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ซึ่งงานนโยบายและแผนได้รวบรวมผล
การวิเคราะห์ SWOT ประเด็นข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา มาเป็นร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ และมาตร ๑3
มติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) โดยมีการอภิปราย ทบทวน
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ดังนี้

๖
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของวิทยาลัยชุมชนสตูล สรุปผลการอภิปราย ดังนี้
จุดแข็ง (S)
1. มีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
2. องค์กรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชดั เจน
3. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมหลาย
ระดับ
4. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน
5. หลักสูตรการเรียนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความต้องการของสังคม
6. บุคลากรมีความอดทน อุตสาหะ และพยายามใน
การทางานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน และทางานเป็นทีม สามารถเป็นนัก
จัดการความรู้ได้
7. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ
ปลอดภัย
8. มีการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว
9. มีงบประมาณในการบริหารจัดการตามพันธกิจอย่าง
เพียงพอ
10. มีศูนย์บริการ ศูนย์การเรียนรู้ ที่ครอบคลุมความ
ต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส
ระบบเครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
มีระบบเครือข่ายความร่วมมือจากภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ จ .สตูล มีความเหมาะสม ทาให้
เกิดการตื่นตัวในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยชุมชนสตูล
ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการของ

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่อน
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และไม่
ครอบคลุมประโยชน์การใช้งาน
จานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตาแหน่งชานาญการพิเศษ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขาดเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย บางส่วนยังไม่ได้
รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

อุปสรรค
นโยบายด้านอัตรากาลังบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ไม่
สอดคล้องกับภาระงานของวิทยาลัยชุมชน
วิทยากรในพื้นที่ ซึ่งมีความชานาญการหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีน้อย
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐลดลง
กฎ ระเบียบข้อบังคับ บางประเด็นมีข้อจากัด ไม่
เอื้อต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่
ระบบการประเมินความก้าวหน้าของข้าราชการครู
ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ที่รับผิดชอบใน
วิทยาลัยชุมชน
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โอกาส
ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
6. การประกาศเป็น Satun Unessco Global Geo
Park ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ขยายตัว
7. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล
ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทักษะด้านภาษามลายู

อุปสรรค
6. ตาแหน่งพนักงานราชการขาดความมั่นคง ทาให้
เกิดการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนคน การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง
7. ข้อจากัดการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ประจา
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณจากภายนอก

2. ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสตูล
2.1 ปรัชญาพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชน
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน
2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นวิทยาลัยชุมชนชั้นนาระดับประเทศ ในการพัฒนาคนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
- เป็นวิทยาลัยชุมชนชั้นนาระดับประเทศ หมายถึง วิทยาลัยชุมชนสตูล ดาเนินงาน
ตามพันธกิจ 5 ด้าน อย่างมีคุณภาพ คนในชุมชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและความต้อ งการ ชุมชนมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากผลการดาเนินงานดังกล่าวส่งผลให้วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม ๒๐%
แรกของวิทยาลัย ชุมชน 20 แห่ งทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากผลประเมินประกันคุณ ภาพภายในและผลการ
ประเมิน ก.พ.ร.
- การพั ฒ นาคน หมายถึง วิท ยาลั ยชุมชนสตู ล จัดการศึกษาหลั กสู ตร อนุปริญ ญา
ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนและสังคมอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง วิทยาลัยชุมชนสตูล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่คนในชุมชน จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสมาชิกหรือประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาของชุ มชนได้ด้วยตนเอง สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
- อย่ า งยั่งยื น หมายถึ ง วิท ยาลั ย ชุม ชนสตูล จัด การศึ ก ษา วิจั ย ทะนุ บ ารุ งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.3 พันธกิจ (Mission)
2.3.1 จั ดการศึกษาหลั กสู ตร อนุป ริญ ญา ประกาศนียบัตร และสั มฤทธิบัตร ที่เพิ่ ม
คุณค่าชีวิตและศักยภาพคนในชุมชน
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2.3.2 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและ
ชุมชน
2.3.๓ วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชม
2.3.4 สืบ สาน ทะนุ บารุงศิลปะ วัฒ นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่
สืบไป
2,3.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
2.4.1 การยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุ ปริญญา
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพคนในชุมชน
2.4.2 การยกระดั บคุณ ภาพการบริการวิช าการที่ ตอบสนองความต้องการและการ
ประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน
2.4.3 การพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2.4.4 การสืบสาน ทะนุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
และยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.4.5 การส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
2.4.๖ การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
2.5 เป้าประสงค์ (Goal Strategies)
2.5.1 ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาหลั กสู ตร อนุ ปริญ ญา ประกาศนี ย บั ตร และสั ม ฤทธิบั ต ร
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้
2.5.2 ผู้รับบริการทางวิชาการ สามารถประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2.5.3 ผลงานวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร การจัดการเรียนการสอน และ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2.5.4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง สามารถยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.5.5 ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.5.6 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุกที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาล
2.5.7 บุคลากรมีสมรรถนะการทางานตามพันธกิจ มีขวัญกาลังใจในการทางานและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ
2.5.8 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยที่นาไปสู่การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนสตูลให้มี
ประสิทธิภาพ
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2.6 ค่านิยมองค์กร (Core Value)
มีจิตบริการ ทางานเป็นทีม
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สถาบันพัฒนาคน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
2.9 สีประจาวิทยาลัย
เหลือง – ฟ้า
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
สีฟ้า หมายถึง การเรียนรู้ที่กว้างไกล ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
วาระที่ 4.2 เห็นชอบแผนขอให้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุ มชนได้ จัด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติก ารจัด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมี
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนเข้า
ร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของแผนดังกล่าว และได้ป รับ แผนพัฒ นาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี รวมถึงได้ร่างกรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 และร่างข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง สามารถ
นาไปจัดทารายละเอียดฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน หรือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลาดับให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. การดาเนินการ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนเมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2563 และแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง บุคลากรได้ร่วมกัน
เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ จะดาเนิ นการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงานนโยบายและแผนได้
รวบรวมข้ อ เสนอดั งกล่ าว น ามาวิเคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณและกรอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ และมาตร ๑3
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
เสนอให้เพิ่มโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดสตูล
วาระที่ 4.3 เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูลกับ
สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวและการโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะ
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่วิทยาลั ยชุมชนสตูล มีนโยบายให้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL
(Work-integrated Learning) ซึ่งนาร่องในสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2562 นั้น
2. การด าเนิ น การ ดร.วรรณดี สุ ธ าพาณิ ช ย์ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล พร้ อ มด้ ว ย
รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย คณะบดีคณะนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผศ.ดร.ป้องศักดิ์
ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และนางเกษร ปะลาวัน รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
ได้ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการ
ส่งเสริมโอกาสการมีงานทาของนัก ศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ ไอดีลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
(Idyllic Concept Resort) มีตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมจานวน 7 แห่ง คือ 1) เดอะคลิ ป
หลีเปะ รีสอรท์ (The Cliff Lipe Resort) 2) โรงแรม ไอดีลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท (Idyllic Concept Resort) 3)
บันดาหยา รีสอร์ท (Bundhaya Resort) 4) สิตา บีช รีสอร์ท (Sita Beach Resort) 5) อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท
(Akira Lipe Resort ) 6) เดอะ ชิค หลีเป๊ะ (The chic Lipe) และ 7) อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Ananya Lipe
Resort) ผลการประชุม สถานประกอบการให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนแบบ WIL กับวิทยาลัยชุมชน โดย
สถานประกอบการให้การสนับสนุน ด้านวิทยากร สถานฝึกปฏิบัติงาน ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยงรายเดือนโดยเฉลี่ย
เดือ นละ 5,000 – 6,000 บาท รวมถึ งชุ ดเครื่องแบบของพนั กงานโรงแรม เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น ร่ว มกั บ ภาคี
เครือข่ายดังกล่ าวเป็น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภาพ วิทยาลั ยชุมชนสตูล จึงได้จัดทาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูล กับ สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวและการโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ ะ
เพื่อพิจารณาก่อนลงนามความร่วมมือ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
มติ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้
๑. บันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูลกับเครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะหลีเปะ
๒. ข้อ 2.2.3 ควรระบุให้ชัดเจนว่า เครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะหลีเปะ ดาเนินการ
พัฒ นาทักษะทางด้านวิช าชีพธุรกิจการปฏิบัติงานการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในแผนกใดบ้าง เช่น แผนก
ต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกครัว และกิจกรรมการนาเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
เอกสารรับรอง การผ่านการฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน งานตามที่สถานประกอบการกาหนด มาตรฐาน ภายหลังเสร็จ
สิ้นการฝึกปฏิบัติงานและการฝึกงานของนักศึกษา

๑๑
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 12/2562 วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

