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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 2/๒๕๖2
วันพุธ ที่ ๑3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13:30 – 19:00 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
2. นายเหมพงศ์
3. นายสัมฤทธิ์
4. ดร.ทวีศักดิ์
5. นางช่อมาลี
6. นายอับดลมานับ
7. นายวิทชัย
8. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์
9. นายอุสมาน
10. ดร.วรรณดี
11. นางเกษร
12. นางนิสรีน
13. นางสาวทัศนีย์

แสงเจริญ
ทวีกาญจน์
เลียงประสิทธิ์
พุฒสุขขี
นาคบรรพต
หลงหัน
อรุณอร่ามศักดิ์
ทองเนื้อแข็ง
บินตามะหงง
สุธาพาณิชย์
ปะลาวัน
ล่านุ้ย
โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นางไพลิน
สุวรรณมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13 : 30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดสตูลกาหนดจั ดงาน มหกรรมว่าวประเพณี
และแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๙ ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล
กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันว่าวนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรม เทศกาลอาหารสยามอันดามัน ร้านจาหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น
2. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
แจ้งรายละเอียดกาหนดการมหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๓๙ ประจาปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
3. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ศอ.บต. มีงบประมาณจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 1,500,000 บาท เพื่อจัด
อบรมแก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยขอให้วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรมครั้งนี้ ส่วน
รายละเอียดการดาเนินการอยู่ระหว่างการปรึกษาหากับผู้บริหารและคณะทางานของ ศอ.บต.
4. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
4.1 ขอบคุณกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการวันที่ 19-20
มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าหาดใหญ่เฟสติวัล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.2 วิทยาลัยชุมชนสตูลผ่านการพิจารณาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาการ
ท่ องเที่ ย ว) จากกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ กษา (กสศ.) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนสตูลจึงกาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 สาขาการท่องเที่ยว
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562
4.3 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2562 โดยใช้อาคารเรียนหลังใหม่ แต่ยังไม่มีน้าและไฟฟ้าใช้ เนื่องจากรอการดาเนินการของสานักงานไฟฟ้า
จั งหวัด สตู ล และส านั ก งานประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จั งหวั ด สตู ล ทั้ งนี้ ท างวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ติ ด ตามและเร่ งให้
ดาเนินการแล้ว
4.4 ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการพิเศษ จานวน
2 คน คือ นางนงนุช ถวิลวรรณ์ และนางกิตติยา ฤทธิภักดี
4.5 วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 วิ ทยาลัยชุมชนสตู ล ได้รับมอบหมายจากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ให้เป็นเจ้าภาพพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.1 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
มกราคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 19,201,950.00 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้ว น) นั้ น ณ วัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖2 สถาบั น วิท ยาลั ย ชุ มชนได้ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้ วิท ยาลั ยชุมชนสตูล แล้ ว จานวน 15,606,225.00 บาท (สิบ ห้ าล้ านหกแสน
หกพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.61
- ธ.ค.61) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 62– มี.ค.62) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.
62-มิ.ย.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.62-ก.ย.62) ร้อยละ 1๐๐
๒. การด าเนิ น การ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานงบประมาณ ได้ จั ด ท ารายงานสรุ ป การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประจาเดือน มกราคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
รวมทั้งหมด 15,606,225.00
3,626,400.00
งบบุคลากร
8,390,525.00
งบดาเนินงาน
3,472,300.00
งบรายจ่ายอื่น
117,000.00
งบลงทุน

เบิกจ่าย
5,792,321.07
1,197,240.00
3,691,626.07
786,455.00
117,000.00

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
9,813,903.93
37.12
2,429,160.00
33.01
4,698,898.93
44.00
2,685,845.00
22.65
0.00
100.00

๔
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

15,606,225.00

5,792,321.07

9,813,903.93

37.12

งบบุคลากร

3,626,400.00

1,197,240.00

2,429,160.00

33.01

งบดาเนินงาน

8,390,525.00

3,691,626.07

4,698,898.93

44.00

1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารแบบมีวาระ

374,400.00

80,000.00

294,400.00

21.37

2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

934,920.00

299,520.00

635,400.00

32.04

130,200.00
6,951,005.00
3,472,300.00

46,230.00
3,265,876.07
786,455.00

83,970.00
3,685,128.93
2,685,845.00

35.51
46.98
22.65

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย

571,800.00

276,000.00

295,800.00

48.27

(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

347,000.00
247,000.00
100,000.00
32,000.00

37,080.00
37,080.00
0.00
0.00

309,920.00
209,920.00
100,000.00
32,000.00

10.69
15.01
0.00
0.00

รวมทั้งหมด

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอืน่

เงินคงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

ชุมชน

๕
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่มีจานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

333,500.00
271,500.00

56,785.00
53,770.00

276,715.00
217,730.00

17.03
19.80

32,000.00
30,000.00
1,940,000.00
600,000.00
1,340,000.00

3,015.00
0.00
416,590.00
339,600.00
76,990.00

28,985.00
30,000.00
1,523,410.00
260,400.00
1,263,010.00

9.42
0.00
21.47
56.60
5.75

48,000.00
200,000.00

0.00
0.00

48,000.00
200,000.00

0.00
0.00

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา ตามมติป ระชุม สภาวิท ยาลั ยชุม ชนสตู ล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วัน ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เห็ นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วนั้น ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณได้ เสนอแผนดังกล่าวไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
๒. การดาเนินการ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน
อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 มี มติเห็ น ชอบหลั กเกณฑ์ การบริห ารเงินรายได้และทรัพ ย์สิ น ของสถาบั น
วิทยาลั ยชุมชน และแผนการใช้จ่ ายเงิน รายได้ส ถาบั นวิทยาลั ยชุมชน ให้ แก่วิทยาลั ยชุมชนสตูล ในวงเงิน
1,618,150 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
3.2 หลั ก เกณฑ์ ก ารบริห ารเงิน รายได้ และทรัพ ย์สิ น ของสถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชน
พ.ศ.2562
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน มกราคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา มติที่ป ระชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันอังคาร
ที่ 22 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้แก่วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวงเงิน 1,618,150
บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕62)
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
4,672,589.13
379,469.72
5,052,058.85
144,345.00
4,907,713.85

ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕62)
ที่
แผนงาน / โครงการ
รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
226,090.00
379,469.72
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
198,630.00
205,320.00
1 หลักสูตรอนุปริญญา
1,960.00
141,960.00
2 หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น
0.00
0.00
3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
0.00
0.00
4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
0.00
689.72
5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
6 รายได้อื่น
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
25,500.00
31,500.00

8
ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕62)
ที่

แผนงาน / โครงการ
รวม

1

งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.8 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฎิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่าย
1,618,150.00
1,279,150.00
244,000.00
50,000.00

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

144,345.00 1,473,805.00
144,345.00 1,134,805.00
46,845.00
197,155.00
7,500.00
42,500.00

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
8.92
11.28
19.20
15.00

หมายเหตุ
-

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

-

40,000.00
80,000.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00

40,000.00
80,000.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00

-

90,000.00

90,000.00

0.00

100.00

-

445,150.00

0.00

445,150.00

0.00

-

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

-

9
ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕62)
ที่
2

แผนงาน / โครงการ
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์

แผนการใช้จ่าย
339,000.00
81,000.00
18,000.00
240,000.00

ผลการใช้จ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00

เงินคงเหลือ
339,000.00
81,000.00
18,000.00
240,000.00

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ
-

๑๐
วาระที่ 1.2.๔ เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน มีนาคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้งที่ 10/๒๕62 วัน ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕61 ซึ่ งสถาบั น ได้ จั ด สรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้ น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน
2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของเดือน
ถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนิน การ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง : วิทยาลัยชุมชนต้องติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบจากการจัด
ฝึกอบรม และมองทิศทางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน การตลาดออนไลน์ การเพาะเชื้อเห็ด
2. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : ย้าให้แต่ละหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพให้มีเนื้อหาการอบรมตั้งแต่ต้น
น้าถึงปลายน้า
3. นางช่อมาลี นาคบรรบต : จากการพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตาบลทุ่งนุ้ย ทราบว่า
ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาการปริมาณไม้ไผ่ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูก
ทดแทน
4. นายอุสมาน บินตามะหงง : วิทยาลัยชุมชนควรมีฐานข้อมูลการฝึกอบรมและผลการดาเนินงาน
ทุกหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลนาไปพัฒนาต่อไป
5. นายอับดลมานับ หลงหัน : กรรมการสภาควรลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของวิทยาลัยชุมชนด้วย

๑๑
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน มีนาคม 2562
ที่
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
1. ฝึกอบรม หลักสูตรการแปรรูปเห็ด รุ่น 2 11-15 มีนาคม 2562

2. ฝึกอบรม หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือก
มัดฟาง

20-27 มีนาคม 2562

3. ฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตเห็ดฟาง
ปลอดสารพิษ

12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 13
มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบัติงานอาชีพการแปรรูปเห็ด
(ลูกชิ้นเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความสามารถประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
เชือกมัดฟาง (ตะกร้า)
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพการทาเห็ดฟาง

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

4. ฝึกอบรม หลักสูตรการตัดเย็บหมวกและ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ ประชาชนทั่วไป
ผ้าคลุมผมมุสลิม
2562
ใจเกีย่ วกับพื้นฐานการตัดเย็บ จานวน 25 คน
หมวกและผ้าคลุมผมมุสลิม
และสามารถปฏิบัติงานตัดเย็บ
หมวกและผ้าคลุมผมมุสลิม

สถานที่
อาคารอเนกประสงค์
มัสยิดบ้านเกาะยวน
ม.3 ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล
อาคารอเนกประสงค์
ม.2 ต.ตามะลัง
อ.เมืองสตูล
จ.สตูล
ณ บ้านเลขที่ 99
หมู่ที่ 8
ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล
หมู่ที่ 1
ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
086-2178574
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
086-2178574
นายดารงรักษ์ รักบุรี
085-0544036

นางนิตยา แกสมาน
093-5834183

๑๒
ที่
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
วัตถุประสงค์
5. ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อ รุ่นที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สามารถนา
ธุรกิจ
– 2 มีนาคม 2562
หลักการไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบต่างๆ มากมายและ
นาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 – 8 มีนาคม
2562

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

6. ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตกาแฟโบราณ 18 -๒๓ มีนาคม 2562
สตูล

ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“อาสาสมัครผู้นาเที่ยวอุทยานธรณีโลก
สตูล” รุ่นที่ 2

27-29 มีนาคม 2562

เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความสามารถผลิตกาแฟ
โบราณสตูลและสามารถจัด
จาหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน
เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ มีทักษะการเป็นผู้นา
เที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานธรณี
โลกสตูล

ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

สมาชิกเครือข่าย
การท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลก
สตูล

สถานที่
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ 6 ต.ควนโดน
อ.ควนโดน
จ.สตูล
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ 10
ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนาข่า
เหนือ หมู่ 4
ต.เขาขาว
อ.ละงู จ.สตูล
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ตาบล
นาทอน อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นางกิตติยา ฤทธิภักดี
086-866456

นางนิตยา แกสมาน
093-834183

นางนิสรีน ล่านุ้ย
088-987491

๑๓
วาระที่ 1.2.๕ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
มกราคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่ประชุม สภาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้
วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
2. การด าเนิ น การ งานประชาสั มพั น ธ์ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าวิดิ ทั ศน์ สรุปผลการดาเนิ น งานงานตาม
แผนงาน/โครงการ ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ดังวิดีทัศน์ ที่นาเสนอ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่
19 – 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ
“วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม นาสังคมคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดเข้าร่ วม ดังนี้ คือ วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา (เจ้าภาพ) วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนระนอง และวิทยาลัย ชุมชน
พังงา ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม และวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมทั้ง 8 กิจกรรม คือ 1) การแข่งขันทักษะวิชาการ
(หลักสูตรอนุปริญญา) 2) การประกวดบนเวที 3) การนาเสนอโครงการของนักศึกษา (หลักสูตรอนุปริญญา) 4) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 5) การนาเสนอผลงานวิจัย 6) การแสดงบนเวที 7) การจาหน่ายสินค้าเด่นของวิทยาลัยชุมชนสตูล
และ 8) การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK นั้น
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ซึ่งสรุปสรุปผลดังนี้

๑๔
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ
ประเภท
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย “การผลิตสื่อนิทานคุณธรรม”
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น “การคิดวิเคราะห์และนาเสนอ
โจทย์จากชุมชน”
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน”
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน“การนาเสนอจุดเด่นของชุมชน”
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “การออกแบบอินโฟกราฟิก”

เหรียญ เหรียญ
ทอง
เงิน
1
1
-

ทอง
แดง
-

รวม

หมาย
เหตุ

1
1

1

-

-

1

-

1
-

1

1
1

2. การประกวดบนเวที
ประเภท
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ชาย)
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (หญิง)
การร้องเพลงสากล
การประกวด Smart Boy & Girls (ชาย)
การประกวด Smart Boy & Girls (หญิง)
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย)
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง)

เหรียญ เหรียญ
ทอง
เงิน
1
1
1
1
-

ทอง
แดง
-

รวม

หมาย
เหตุ

1
1
1
1
ชมเชย

-

1
1

-

1
1

3. การนาเสนอโครงการของนักศึกษา
ประเภท
นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เหรียญ เหรียญ
ทอง
เงิน
1
1

ทอง
แดง
1
1
-

เหรียญ เหรียญ
ทอง
เงิน
1
1
1
1
-

ทอง
แดง
-

รวม

หมาย
เหตุ

1
1
1
1

4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภท
การจีบผ้าโต๊ะวิทยากร
การแต่งหน้าเค้กวันเกิด
การทาบุหงาซีเระ
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ

รวม
1
1
1
1

หมาย
เหตุ

๑๕
5. การนาเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ชื่อเรื่อง : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสาหรับการท่องเที่ยวในสังคมที่มีความหลากหลาย
กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ผู้นาเสนอ : นายอุใบ หมัดหมุด
ผู้วิจัย : 1. นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
2. นายอุใบ หมัดหมุด
3. นางกิตติยา ฤทธิภักดี
5.2 ภาคโปสเตอร์ “ประเภทงานวิจัยชุมชน” จานวน 3 เรื่อง
1) ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้วิจัย : 1. นางกิตติยา ฤทธิภักดี
2. นางนิตยา แกสมาน
2) ชื่ อ เรื่ อ ง : การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเพื่ อ ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน กลุ่ ม ทุ่ งหว้ า
โฮมสเตย์โกดอน พื้นที่อุทยานธรณีสตูล
ผู้วิจัย : 1. นายอุใบ หมัดหมุด
2. นางสาวสุนิสา สะแหละ
3) ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมี ส่วนร่วมของบ้านเกตรี องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ผู้วิจัย : 1. นางกิตติยา ฤทธิภักดี
2. นายทรงพล สารบัญ
5.3 ภาคโปสเตอร์ “ประเภทงานวิจัยชั้นเรียน” จานวน 1 เรื่อง
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการคิ ดและการตัดสินใจ รหัส ศท
0402 สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้วิจัย : นางนงนุช ถวิลวรรณ์
6. การแสดงบนเวที 1 ชุดการแสดง คือ ชุดการแสดง “ราสตูล วันเดอร์แลนด์”
7. การจ าหน่ายสิน ค้าเด่น ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม ผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณ ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ขนมโรตีกรอบ และขนมผูกรัก
8. การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARKโดยมีการให้
ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกสตูล พร้อมมีการระบายสีรูป Fossil : SATUN UNESCO GLOBAL
GEOPARK บนจานรองแก้ว และมีการแต่งตัวเป็นมนุษย์หินเพื่อถ่ายภาพกับนิทรรศการ SATUN UNESCO
GLOBAL GEOPARK โดยมีผู้เข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมทั้งหมด 538 คน
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าไปในทิศทางเดียวกันว่าสถานที่จัดงานมีความสะดวกสบาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของวิทยาลัยชุมชน บุคคลภายนอกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าชมงาน
ทั้งนี้ขอให้วิทยาลัยชุมชนสตูลให้นาข้อสังเกตจากการจัดงานครั้งนี้มาพัฒนาการจัดงานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป

๑๖
วาระที่ 1.2.7 เรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา 2561 ขอย้ายสถานที่เรียน
จากโรงเรียนกาแพงวิทยา มายังวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นปี
การศึกษา 2561 ณ สถานที่เรียน โรงเรียนกาแพงวิทยา จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมนักศึกษา 52 คน ในภาคเรียนที่
2/2561 มีนักศึกษาจานวน 11 คน เขียนคาร้องขอ ขอย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนกาแพงวิทยามายังวิทยาลัยชุมชน
สตูล เนื่ องจากระยะทางจากบ้านพักไปยังโรงเรียนกาแพงวิทยาเป็นระยะทางไกล ทาให้ เกิดค่าใช้จ่ายสูง ขาดความ
สะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน (ตามเอกสารดังแนบ)
2. การดาเนินการ ผู้อานวยวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณา เหตุผลความจาเป็นดังกล่าวแล้ว จึงอนุมัติให้
นักศึกษา ทั้ง 11 คน ย้ายมาเรียน ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไป
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 1/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ มี การประชุ ม กรรมการสภาวิ ทยาลั ยชุ มชนสตู ล ครั้ งที่ 2/๒๕62 วั น พุ ธ ที่ 13 กุ มภาพั นธ์
พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ น. – 19 : 00 น. ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับรอง
รายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง การปรับแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2562 เห็น ชอบให้รับ นักศึกษาหลั กสูตรอนุ ปริญญา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป้าหมาย 300 คน
ดังนี้

๑๗
ที่

สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. สาขาวิชาอิสลามศึกษา
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

จานวนที่รับเพิ่ม/
สถานที่เรียน
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ โรงเรียนกาแพงวิทยา
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ โรงเรียนกาแพงวิทยา
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล*
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล**
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล**
รวมจานวน 7 สาขาวิชา

จานวน/
คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
300 คน

ช่วงเวลาเรียน
เรียน
เรียน
(เสาร์-อาทิตย์) (จันทร์ –ศุกร์)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

และมติที่ประชุมได้เสนอแนะว่าหากวิทยาลัยชุมชนสตูลผ่านการพิจารณาทุนการศึ กษาแก่ผู้เรียน จาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ให้เพิ่มเป้าหมายสาขาการท่องเที่ยว เรียนวันจันทร์–ศุกร์ จานวน 30 คน
๒. การด าเนิ น การ เนื่ องจากโครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู งที่ วิทยาลั ยชุมชนสตู ลเสนอไป
ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประกอบกับ วิทยาลัยชนสตูลมีเป้าหมายการ
รับสมัคร จานวน 300 คน จึงขออนุมัติปรับแผน โดยรับสมัครนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) ณ
วิทยาลัยชุมชนสตูล แทนสาขาอิสลามศึกษา (รายละเอียดทุน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ดัง
แนบ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้ปรับแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จานวน
30 แทนสาขาอิสลามศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ด้ ว ยกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ได้
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อนุ ปริญญา พ.ศ.2548 ได้กาหนดให้ มีการประเมินเพื่อพัฒ นาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ซึ่งจาก
หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ศธ 0595(5)/2180 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้วิทยาลัยชุมชน
ดาเนิ น การจั ดทาเล่ มเอกสารรายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.2) ในสาขาวิช าที่จะเปิ ดสอนตามแบบฟอร์มที่ส ถาบั น
วิทยาลัยชุมชนกาหนด ซึ่งการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องเป็นไปตามบริบทและศักยภาพของแต่ละ
วิทยาลั ยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลั กสู ตร ชื่อปริญ ญา ปรัช ญา วัตถุป ระสงค์ห ลั กสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้าง

๑๘
หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการแล้วเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อขอความเห็นชอบ และส่งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
2. การดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF) วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการ พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามแบบ มคอ. ๒ ในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล
ทั้งนี้อนุกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
หน้า 4 บรรทัดที่ 17 ให้เพิ่มข้อความ “สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ มีความสาคัญ
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดในยุคดิจิทัล” ต่อจากข้อความ “..โดยใช้เทคโนโลยี...”
หน้า 4 บรรทัดที่ 2 นับจากล่าง ให้เพิ่มข้อความ “ตลอดถึงการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็น
เครื่องมือในการทาธุรกิจและใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ”
ต่อจาก “….การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต......”
หน้ า 5 บรรทัดที่ 4 นั บจากล่ าง ให้ เพิ่มข้อความ “การนาเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์และสมาร์ท
โฟนมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจการท่องเที่ยว จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุนทางสังคมและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน เพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เกิดความยั่งยืนของชุมชน สั งคม และประเทศชาติต่อไป” ต่อจาก “….เน้นให้ ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี...”
ในการนี้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการวิชาการเรียบร้อย
แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
มติ เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี แสดงความเห็นต่อเอกสารตามแบบ มคอ.๒ ดังนี้
- หน้า 4 ข้อ 1.2 สถานการณ์การพัฒนาทางสังคม หรือ วัฒนธรรม ควรตัดคาว่า“หรือ” เนื่องจากเป็นชื่อ
หัวข้อ
- หน้า 11 ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อวิชาภาษาไทยกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เช่น วิชา Civic Education
“พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม” แปลภาษาไทย คือ “พลเมืองศึกษา”
๒. ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอให้มีการบูรณาการหลักสูตรอนุปริญญา กับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ทีว่ ิทยาลัยจัดอบรม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังนี้
1.1 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ใช้สถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิค และ
โรงเรียนอันซอเรี๊ยะอัดดีนีย๊ะห์ เป็นสถานที่เรียนหลักสูตรอนุปริญญามายาวนาน จึงเห็นควรให้ทางวิทยาลัยชุมชนแสดง

๑๙
ความขอบคุณผู้บริหารที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ ในการนี้ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน เรียนให้ทราบว่าทุกปีวิทยาลัย
ชุมชนได้ทาหนังสือขอบคุณ และเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณอีกทางหนึ่ง
1.2 นายอับดลมานับ หลงหัน เสนอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ไปร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม
ว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๙ ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
18.00 น. อย่างพร้อมเพรียง โดยแต่งกายชุดผ้าปาเต๊ะ ประจาวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.3 นายวรัตน์ แสงเจริญ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสังคม
ต้องนาเสนอผลงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
1.4 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1.4.1 การใช้ประโยชน์ จากอาคารเรียนหลังใหม่ ต้องสร้างบรรยายและสิ่งแวดที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
1.4.2 ตามที่วิทยาลัยชุมชนมีแผนเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ มาประชุมที่วิทยาลัยชุมชนนั้น
นับเป็นโอกาสดีมากที่วิทยาลัยจะนาเสนอข้อมูล และผลงานของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อครูแนะแนวสามารถไป
บอกต่อแก่นักเรียนและผู้สนใจได้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง
1.4.3 ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนวิทยาลัยชุมชนต้องมีคุณลักษณะจิต
อาสา ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องมุ่งให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
1.4.4 ผลักดันให้นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน เรียนคู่ขนานกับ มสธ. เพื่อจะได้จบ
ปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสุตรของ มสธ.
1.4.5 ด้วยคณะกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงควรนาข้อมูลดังกล่าว
มาร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดยแต่งตั้งคณะทางานแบบบูรณาการด้าน
นี้ขึ้น
1.5 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ วิทยาลัยชุมชนควรมีเจ้าหน้าที่ประจา ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ
กรณีออกข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ควรมีการกล่าวถึงชื่อวิทยาลัยชุมชนสตูลด้วยในฐานะที่ได้เข้าไปร่วมพัฒนา แต่กรณีที่สินค้าติด
ตลาดแล้วไม่ควรใส่ชื่อวิทยาลัยชุมชนลงในผลิตภัณฑ์
2. กาหนดจัดประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14-15 มี.ค. 62
ณ ตาบลเกาะสาหร่าย เพื่อนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนสตูลในพื้นที่
ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

