๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 5/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น.
ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
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. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
11. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
12. นางเกษร
ปะลาวัน
13. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
14. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
นายดารงรักษ์ รักบุรี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
๑. พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ ประธานองคมนตรี และรั ฐ บุ รุ ษ ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรม
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ศิริอายุ 99 ปี ในการนี้ สานักพระราชวัง
ออกประกาศให้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 21 วัน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ยกเว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และให้
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่
วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562
2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็น
ผู้รักษาการประธานองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
3. จากการประชุ ม คณะกรรมการสตู ล เมื อ งเก่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า
นอกจากคฤหาสน์กูเด็นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล ที่สาคัญ ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จัก แต่ยังมี
มัสยิดมาบัง และตึกเก่าชิโนโปรตุเกส บนถนนบุรีวานิช เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สาคัญที่ควรประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักอย่างขว้างขวาง นอกจากนี้ได้เสนอให้ อบรมให้ความรู้เรื่องสตูลเมืองเก่า แก่คนในจังหวัดสตูล
นักเรียน นักศึกษา และให้มีผู้นาเที่ยวเมืองเก่าสตูลด้วย
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ศอ.บต. ขอความร่วมมือให้วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็น
ผู้จัดการหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพื่อฝึกอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัด
ยะลา โดยเบิกจ่ายงบประมาณจาก ศอ.บต.
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
1. ที่ประชุมคณะกรรมการเมืองเก่าสตูลได้กาหนดเส้นทางการเรียนรู้เมืองเก่าสตูล
โปรแกรม 1 วัน พร้อมนี้ได้เสนอให้พัฒนาผู้นาเที่ยวเมืองเก่าสตูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นาเที่ยว บรรยาย
ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่แขก หรือนักท่องเที่ยว
2. วันที่ 17 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับอนุญาตให้เปิดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคา) จากสานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลมีแผนดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ให้นักศึกษาทุน กสศ. เข้าทดสอบ โดยทางจะเป็นผู้อบรมให้ก่อนทดสอบ
2.2 รับสมัครบุคคลทั่วไป โดยเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท/คน

๓
๔. การดาเนินงานโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
4.1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงพร้อมทาสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว จานวนทั้งหมด 44 คน โดยมีแผนการ
พัฒนานักศึกษาทุน ฯ ดังนี้
4.1.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
4.1.2 พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.1.3 ให้ฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยวิทยาลัย
ชุมชนจะประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนลังกาวี ซึ่งจะเดินทางไปหารือแนวทางความร่วมมือ ณ ลังกาวี
ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
4.1.4 จัดให้มีระบบการดูแลนักศึกษา “ศิษย์คือลูก” โดยครู 1 คน ต้อง
ดูแลนักศึกษา 5 คน
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูล
ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล ในการจัดงาน สตูลอีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้า ฮ.ศ.1440 ครั้งที่ 6 ซึ่งใน
งานมีการเปิดบู๊ทอาหารกินฟรี (การทานูหรี) การสาธิตอาหารของวิ ทยาลัยชุมชนสตูล การประกวดขบวน
อีดิ้ลฟิตรี บุหงาตะลอฮ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน มิถุนายน 2562
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วัน ที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 ซึ่งสถาบันได้
จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่
19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอ
ปฏิทินการทางานของเดือนถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทราบ และมี
โอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การด าเนิ น การ งานติ ด ตามแผนงานและงบประมาณ ได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน มิถุนายน 2562
รายละเอียดดังตาราง
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -

๔
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1. ปรับชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบล
เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล เป็น “โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล (เกาะสาหร่าย )
2. หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย“ในพื้นที่อุทยานธรณีโลก
สตูล” และให้ใส่ โลโก้อุทยานธรณีลงไปในเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วย
3. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู อาจใช้ชื่อโจทย์วิจัย “พัฒนาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากสาคู” และนอกจากวิจัยการใช้ประโยชน์แล้วควรส่งเสริมให้มีการขยายพันธ์สาคูด้วย เพื่อให้มี
ปริมาณต้นสาคูเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

๕
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน มิถุนายน 2562
ที่
กิจกรรม
1. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม การแข่งขันและสาธิตการ
ทาอาหารและขนม และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในงาน “สตูลอีดิ้ลฟิตรี
โอเพ่นเฮาส์ 1440 ครั้งที่ 6”
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา
2562

วัน เดือน ปี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ด้านฝึกอบรมการทาอาหารและ
ขนม และส่งเสริมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่น ให้กับประชาชนใน
จังหวัดสตูลรับทราบ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการเรียนสอน สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทาง
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เพื่อถ่ายทอดความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
จังหวัดสตูล
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
จังหวัดสตูล
- การแปรรูปพริกไทย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
จานวน 100 คน

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
ณ บริเวณถนนบุรีวาณิช นายอัศวยุช เทศอาเส็น
ตาบลพิมาน
085-0808816
อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

นักศึกษาใหม่ของ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีการศึกษา 2562
จานวน 300 คน

อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

วันชนะ หลีเอบ
0843963044

จานวน 30 คน

ชุมชนท่าอ้อย
ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า

นางกิตติยา ฤทธิภักดี
086 - 6866456

๖
ที่

กิจกรรม
- การแปรรูปยางพารา

วัน เดือน ปี
วันที่ 22 มิถุนายน 2562

- การแปรรูปกล้วย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 30 คน

สถานที่
ชุมชนคีรีวง ตาบลทุ่ง
หว้า อาเภอทุ่งหว้า

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นายอุใบ หมัดหมุด
089- 5951865

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

จานวน 30 คน

4. โครงการ การพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน
วันที่ 16-25 มิถุนายน
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2562
พื้นที่ อุทยานธรณีโลกสตูล (เกาะ
สาหร่าย )
กิจกรรม พัฒนารูปแบบและ
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยง
กับทุนชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
โดยชุมชน พื้นที่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
5. กิจกรรม ราลึกพระคุณครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

เพื่อพัฒนารูปแบบและเส้นทาง ประชาชนทั่วไป
การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยง จานวน 100คน
กับทุนชุมชนเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เกาะ
สาหร่าย จังหวัดสตูล

ชุมชนบ้านหาร ตาบล
เขาขาว อาเภอละงู
ชุมชนเกาะสาหร่าย
ตาบลเกาะสาหร่าย
อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

นางสาวสุนิสา สะแหละ
089 - 2957260
นายอุใบ หมัดหมุด
089 -5951865

เพื่อระลึกถึงพระคุณครูที่ทา
หน้าที่ในการสั่งสอนศิษย์และ
พัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ
6. ประชุมองค์การนักศึกษาและตัวแทน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
นักศึกษาแต่ละห้องเรียนเพื่อชี้แจงการเข้า
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในภาคเรียนที่
นักศึกษาในภาคเรียนที่
1/2562
1/2562

นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล จานวน
300 คน

อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นักศึกษาใหม่ของ อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีการศึกษา 2562 271 หมู่ 4 ต.เกตรี
จานวน 60 คน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
088-7834042
นายกัมพล บินตามะหงง
086-4881788

๗
ที่
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
7. ฝึกอบรม หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มิถุนายน – 21
จานวน 60 ชัว่ โมง
กรกฎาคม 2562
8. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทาอาหารสัตว์จากสาคู

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน
2562

9.

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 13
มิถุนายน 2562

การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงาน
การใช้คอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 -20
มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ และทักษะเพื่อนาไป
ประกอบอาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ใน
พื้นที่อุทยานธรณี
โลกสตูล จานวน
20 คน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ ประชาชนทั่วไป
ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนา
จานวน 25 คน
ทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต
1. เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ นักศึกษาของ
ในการใช้งาน ICT ให้กับ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
นักศึกษาก่อนจบการศึกษาทุก และประชาชนทั่วไป
คนในแต่ละสาขาวิชาของ
รวม 2 รุ่นๆละ 28
วิทยาลัยชุมชนสตูล
คน จานวน 56 คน
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม นาความรู้ไปทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(การประมวลผลคา)

สถานที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ ที่ 1 ตาบลเกตรี
อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นางนิสรีน ล่านุ้ย
088-3987491

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
ชุมชนสตูล

นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
085 - 8567353

นายดารงรักษ์ รักบุรี
085-0544036
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วาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน เมษายน 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่ ส ภาวิทยาลั ยชุมชนสตูลได้มีมติเห็ นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่
ประชุมสภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
2. การดาเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงาน ตาม
แผนงาน/โครงการ ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
เมษายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 19,201,950.00 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้ ว น) นั้ น ณ วั น ที่ 31 มี น าคม ๒๕๖2 สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้ว จานวน 18,369,310.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสน
หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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 เมษายน 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
18,369,310.00
3,626,400.00
10,966,100.00
3,659,810.00
117,000.00

เบิกจ่าย
10,950,106.31
2,095,170.00
6,492,625.31
2,245,311.00
117,000.00

เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
7,419,203.69
59.61
1,531,230.00
57.78
4,473,474.69
59.21
1,414,499.00
61.35
0.00
100.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562)

รวมทั้งหมด

18,369,310.00

10,950,106.31

7,419,203.69

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
59.61

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3,626,400.00
10,966,100.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
9,526,580.00
3,659,810.00
571,800.00

2,095,170.00
6,492,625.31
140,000.00
524,160.00
77,652.00
5,750,813.31
2,245,311.00
483,110.00

1,531,230.00
4,473,474.69
234,400.00
410,760.00
52,548.00
3,775,766.69
1,414,499.00
88,690.00

57.78
59.21
37.39
56.06
59.64
60.37
61.35
84.49

381,800.00
281,800.00
100,000.00

194,600.00
191,000.00
3,600.00

187,200.00
90,800.00
96,400.00

50.97
67.78
3.60

32,000.00

32,000.00

0.00

100.00

ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่มีจานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
143,353.00
69.10
78,703.00
77.77

เงินคงเหลือ

464,000.00
354,000.00

320,647.00
275,297.00

80,000.00
30,000.00
1,940,000.00

22,855.00
22,495.00
1,122,718.00

57,145.00
7,505.00
817,282.00

28.57
74.98
57.87

600,000.00
1,340,000.00

582,417.00
540,301.00

17,583.00
799,699.00

97.07
40.32

48,000.00
222,210.00

45,856.00
46,380.00

2,144.00
175,830.00

95.53
20.87

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน เมษายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา มติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 มีมติอนุมัตแิ ผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวงเงิน
1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบีย บ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕62)
รายการ
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
4,414,819.67
532,049.72
4,946,869.39
820,326.37
4,126,543.02
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ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕62)
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
4. ค่าบารุงอาคารสถานที่

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
62,110.00
532,049.72
24,100.00
275,400.00
3,010.00
170,460.00
0.00
689.72
35,000.00
85,500.00
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ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
50.70
56.63
49.69
-

1,618,150.00
1,279,150.00
244,000.00

820,326.37
724,426.37
121,245.00

797,823.63
554,723.63
122,755.00

50,000.00

48,527.00

1,473.00

97.05

-

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

-

40,000.00
80,000.00
30,000.00

16,000.00
0.00
0.00

24,000.00
80,000.00
30,000.00

40.00
0.00
0.00

-

90,000.00

90,000.00

0.00

100.00

-

445,150.00

445,077.52

72.48

99.98

-

200,000.00

3,576.85

196,423.15

1.79

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

339,000.00
81,000.00
18,000.00

95,900.00
78,000.00
17,900.00

243,100.00
3,000.00
100.00

240,000.00

0.00

240,000.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
28.29
96.30
99.44
0.00

-

๑๖
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวิจัย
และผลงานทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล มีพันธกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ “ส่งเสริมงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา” ภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน อันได้แก่ วิจัยสถาบัน
(Institutional Research) วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานอย่างเป็นระบบโดยการใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จริง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา และเจตนารมณ์ของการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
2. การด าเนิน การ เพื่ อให้ ก ารดาเนิน การดังกล่ าวเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ จึงขอแต่งตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญและที่ป รึกษาด้านการวิจัย และผลงานทางวิช าการวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการให้ ข้อคิดเห็ น เป็ นที่
ปรึกษา ติดตาม ตลอดจนประเมินผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังรายนาม
ต่อไปนี้
๑. ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.อานาจ ทองขาว
รองประธาน
๓. ดร.บรรจง ทองสร้าง
รองประธาน
๔. ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
กรรมการ
๕. ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการ
๖. นายอาดุล สานิง
กรรมการ
๗. นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
กรรมการ
๘. นางสมศรี ชอบกิจ
กรรมการ
๙. นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์
กรรมการ
๑๐. นางเกษร ปะลาวัน
กรรมการ
๑๑. ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์
กรรมการ
๑๒. นายอัศวยุช เทศอาเส็น
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนิสา สะแหละ
กรรมการ
๑๔. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางกิตติยา ฤทธิภักดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางนงนุช ถวิลวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายอุใบ หมัดหมุด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอให้เพิ่ม ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
และ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เป็นผู้ประสานงาน
เบื้องต้น โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลจะประสานอย่างเป็นทางการต่อไป

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 4/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม
2562 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/๒๕62 เพื่อ
ขอรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง ผลการอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มีเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 นั้น และจากมติที่
ประชุม ให้เสนอแนะ ดังนี้
1.1 เพิ่มรายการ อุปกรณ์ขยายเสียงในห้องเรียน (แบบเคลื่อนที่) จานวน 10 เครื่อง เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียน
1.2 ลดงบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน (พ.ศ.
๒๕๖๓ -๒๕๖๗) จาก 50,000 บาท เป็น 30,000 บาท
1.3 ให้สารวจความต้องการจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
2. การดาเนินการ งานนโยบายและแผนงบประมาณ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วัน ที่ 17 เมษายน 2562 และเสนอไปยังสถาบัน วิทยาลั ยชุมชนเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม
2562 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ในวงเงิ น
1,789,267.07 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย งบ
รายจ่ายประจา จานวน 1,009,494 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทบาทถ้วน) และงบลงทุน จานวน
779,773.07 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

๑๘

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่ายประจา
โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชน (พ.ศ.2563-2567)
ค่าติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ภายใน
ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์
งบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
งานจ้างทาบันได ปูกระเบื้องและทาทางลาดเอียง
สาหรับผู้พิการ
งานจ้างเทพื้นถนนคอนกรีต ขนาด 4x37 ตร.ม.
พัดลมโคจร ติดเพดาน 41 ตัว
เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุปโคเมี่ยม บุนวม
90 ตัว
เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตน์
จานวน 1 เครื่อง
เตียงปฐมพยาบาลแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
จานวน 1 เตียง
เครื่องทาน้าเย็นรุ่น SB-C9 SW จานวน 2
เครื่อง
เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จานวน 10 เครื่อง
ลาโพง MUSIC DJ SPEAKER จานวน 10 ชุด
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้(เครื่องยนต์) มากีต้า จานวน
1 เครื่อง
เครื่องรับจอชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 10
เครื่อง

ขอความเห็นชอบ
ในคราวประชุม
ปรับตาม
เงินที่ได้รับการ
สภาฯ
ข้อเสนอแนะ อนุมัติจากสถาบัน
ครั้งที่ 4/2562
1,329,689.00 1,789,267.07 1,789,267.07
677,000.00 1,009,494.00 1,009,494.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00
50,000.00

819,494.00
50,000.00

819,494.00
50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

27,000.00

60,000.00

60,000.00

652,689.00
35,000.00

779,773.07
47,673.37

779,773.07
47,673.37

72,000.00
60,000.00
117,000.00

60,510.70
129,970.00
117,000.00

60,510.70
129,970.00
117,000.00

10,389.00

10,389.00

10,389.00

4,500.00

3,300.00

3,300.00

26,800.00

8,980.00

8,980.00

327,000.00

235,000.00

235,000.00

-

20,000.00
17,950.00

20,000.00
17,950.00

-

129,000.00

129,000.00

* หมายเหตุ ลาดับที่ 14 – 16 เพิ่มเติมจากความต้องการเร่งด่วน

๑๙
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) จานวน 3 หลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชา
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา และให้วิทยาลัยชุมชนไปใช้จัดการเรียนการสอน
กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กาหนาให้ วิทยาลัยชุมชนส่งเล่มเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ไป
ยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอสภาวิชาการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร เสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับรอง/รับทราบหลักสูตร และเสนอสานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายวิทยาลัย ตามลาดับ
2. การดาเนินการ ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการพัฒ นาหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิช าการจั ดการ และสาขาวิช าอิส ลามศึกษา ในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ.๒๕62 ณ ห้ องประชุมกาหลง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล (รายละเอี ย ดดั งแนบ) ทั้ ง นี้ ได้ เสนออนุ ก รรมการวิ ช าการพิ จ ารณากลั่ น กรองแล้ ว มี
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ในสาขาวิช าอิส ลามศึกษา ให้ เพิ่มบริบทของจังหวัดสตูล ให้ ม ากขึ้น โดยใส่ข้อมูล ตัว เลข
จานวนประชากร เช่น จานวนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล มีสถาบันการสอนอิสลามของเอกชนกี่แห่ง
สถาบันการเงินของอิสลาม อาจจะเพิ่มในส่วนของจานวนนักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่มีจานวนเพิ่มขึ้นด้วย
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรระดับอนุปริญญาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
จานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว เสนอให้เพิ่ม ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร อีก 1 คน
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้ตรวจสอบการเขียนบริบทของจังหวัดสตูล ให้มี
ความกระชับยิ่งขึ้น

๒๐
วาระที่ 4.2 เรื่อง เห็นชอบแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 6 หลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2562 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 และจัดการเรียนการสอนจานวน
6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ และ 6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นั้น
๒. การด าเนิน การ วิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา ประจาปีการศึกษา ๒๕62 จานวน 6 สาขาวิชาดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)
ทั้ งนี้ ได้ เสนออนุ ก รรมการวิ ช าการพิ จ ารณากลั่ น กรองแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบแผนการจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2562 ทั้ง 6 หลักสูตร ตามเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา
2562 จานวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ
วาระที่ 4.3 เรื่อง อนุมัติ ปฏิทิน ตารางการจัดการเรียนการสอน และแต่งตั้ง อาจารย์ผู้สอนประจา
ภาคเรียน ที่ 1/๒๕62
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ อ นุ มั ติ แ ผนการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาปีการศึกษา 2562เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม 2562และจัดการเรียนการ
สอนจานวน 6 สาขาวิชาได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ และ 6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นั้น
2. การด าเนิ น การ ส านั กวิช าการได้ ดาเนิ น การจั ดท าปฏิ ทิ น การจั ดการเรียนการสอนและ
กาหนดอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา (อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรอนุป ริญญา ประจาภาคเรียน
ที่ 1/๒๕62 ตามแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548
- พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 21
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติปฏิทิน ตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62 อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62 ตามเสนอ

๒๑
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอให้ วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดตั้ง สมาคมวิทยาลัยชุมชนสตูล
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการดาเนินและพัฒนานักศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ เสนอให้ วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชน
สตูล โดยให้ศิษย์เก่าดาเนินการ
มติ ที่ประชุมเห็บชอบ ให้ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เป็นผู้ศึกษาแนวปฏิบัติ ข้อบังคับของสมาคม
วิทยาลัยชุมชนสตูลและนาเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

