1
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 1/๒๕๖3
วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13 : 3๐ – 16 : 30 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. ดร. ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
3. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
4. นายอับดลมานับ
หลงหัน
5. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปูองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
7. นายอุสมาน
บินตามะหงง
8. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
9. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
10. นางเกษร
ปะลาวัน
11. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
12. นางสาวทัศนีย์
โพธิ์ขวัญ

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายเหมพงศ์
ทวีกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานสภา)
2. นายสัมฤทธิ์
เลียงประสิทธิ์
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
๑. การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๖๓ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กาหนดจัดงานวันครู ประจาปี
๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีทาบุญตักบาตร
และพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีราลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบโลเชิดชูเกียรติครู และ การแข่งขันกีฬา
๒. วันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศเป็นวันหยุดราชการ
ดร. วรรรดี สุธาพาณิชย์
1. นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ รับตาแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสตูล วันที่ 9 มกราคม 2563
2. ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กศส.) จานวน
30 คน
3. อาหมาด มะหมัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับ
การคัดเลือกจาก มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี ภายใต้การประสานงานและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของ
เยาวชนโดยองค์กร KORA ประเทศอิตาลี องค์กร GREAT ประเทศอินโดนีเซีย และสมาคมอาสาสมัครนานาชาติ
การพัฒนาสังคม(ดาหลา) ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัคร"Workcamp Exchange Erasmus+" ณ
ชุมชน Batu luceng ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ระหว่างวัฒนธรรม การอนุรักษ์แม่น้าลาคลอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ
ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมประกอบด้วยเยาวชนจากประเทศไทย กัมพูชา ฮ่องกง และ อินโดนีเซีย ประเทศละ 4
คน ซึง่ นายอาหมาด มะหมัน นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล คือ 1 ใน 4 จากประเทศไทย
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1. หลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลา พร้ อ มเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดรับสมัครเดือน มีนาคม ในปีการศึกษา 2565 สามารถเปิดรับเทียบโอนได้ จึงเป็น
โอกาสที่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูลจะเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
2. กลุ่มจักสานต้นคลุ้ม ของชุมชนวังตง ตาบลนาทอน ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ
1 ใน 37 แห่งของประเทศ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน จัดวิ่งย้อนรอย ๔๕๐ ปี อุทยานธรณีสตูล วันอาทิตย์
ที่ 22 มีนาคม 2563
มติ ที่ป ระชุมรั บ ทราบและแสดงความคิดเห็ น กรณีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ เข้าร่ว มโครงการค่าย
เยาวชนอาสาสมัคร "Workcamp Exchange Erasmus" ณ ชุมชน Batu luceng ประเทศอินโดนีเซีย วิทยาลัย
ชุมชนควรประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมายข่าวไปจังหวัดสตูล แจ้งในที่ประชุม
ประจาเดือนของหัวหน้าส่วนจังหวัด ขึ้นปูายไวนิลหน้าวิทยาลัยชุมชน ทาใบปลิว เป็นต้น
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
ธันวาคม 2562
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 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือน ธันวาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปพลางก่อน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) วงเงิน
ทั้งสิ้น 6,214,890.00 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่แปดร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน) นั้น ซึ่งรัฐบาลได้กาหนด
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ
100 โดยมีเปูาหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 63
– มี.ค.63) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.63 - มิ.ย.63) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.
63-ก.ย.63) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจาเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

6,214,890.00
1,830,030.00
4,384,860.00
-

3,363,430.78
912,174.48
2,451,256.30
-

เงินคงเหลือ
2,851,459.22
917,855.52
1,933,603.70
-

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
54.12
49.84
55.90
-
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

ได้รับจัดสรร
6,214,890.00
1,830,030.00
4,384,860.00
187,200.00
467,460.00
94,500.00
3,635,700.00

เบิกจ่าย
3,363,430.78
912,174.48
2,451,256.30
60,000.00
224,640.00
30,750.00
2,135,866.30

เงินคงเหลือ
2,851,459.22
917,855.52
1,933,603.70
127,200.00
242,820.00
63,750.00
1,499,833.70

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
54.12
49.84
55.90
32.05
48.06
32.54
58.75

๕
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ ประจาเดือน ธันวาคม 256๒
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 ธันวาคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตารางที่ 1 สรุป รายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
3,168,190.48
22,969.00
3,191,159.48
70,320.00
3,120,839.48

๖
ตารางที่ 2 รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕63
1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรฝึกอบรม /ระยะสั้น
3. บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
4. บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
5. ดอกเบี้ยเงินฝาก
6. รายได้อื่น
6.1 ค่าบารุงอาคารสถานที่
6.2 เงินสมนาคุณสงเคราะห์รายศพสมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.

รายรับเดือนนี้
14,916.50
100.00
816.50
14,000.00
14,000.00
-

รายรับรวมแต่ต้นปี
22,969.00
3,000.00
816.50
19,152.50
19,000.00
152.50

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนงาน / โครงการ
รวมรายจ่าย
งบรายจ่ายประจา
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งองค์การ
นักศึกษา)
โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะผู้นานักศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ วชช.สตูล เกมส์
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
โครงการราลึกพระคุณครู
โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

%
ผลการใช้จ่าย
เงินคงเหลือ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
รวมทั้งปี
70,320.00 1,181,350.00 5.62
70,320.00 1,181,350.00 5.62
0.00
10,600.00 0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง

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

49,320.00
49,320.00
0.00

40,000.00
40,000.00
29,600.00

0.00
0.00
28,800.00

0.00
0.00
28,800.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

90,000.00
273,350.00
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

0.00

0.00

100,000.00

0.00 อ.ประจาหลักสูตร

40,000.00 0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
40,000.00 0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
800.00 97.30 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00
0.00
0.00
0.00

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

๘
ที่

แผนงาน / โครงการ

12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
13 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2564
15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
16 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบฯ
17 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา
2563
18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

40,000.00
50,000.00
42,200.00

0.00
0.00
0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
0.00
0.00
0.00

27,000.00

0.00

21,000.00

129,720.00
30,000.00

20,520.00
0.00

20,520.00
0.00

100,000.00

0.00

0.00

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
40,000.00 0.00 อ.จิตรลดา โปจีน
50,000.00 0.00 อ.อัศวยุช เทศอาเส็น
42,200.00 0.00 อ.นิสรีน ล่านุ้ย

เงินคงเหลือ

6,000.00 77.78 อ.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์
วิไล
109,200.00 15.82 อ.มารีน่า ปะดุลัง
30,000.00 0.00 อ.ยูสรี โส๊ะเต่ง
100,000.00

0.00

-
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชนสตูล ปีการศึกษา ๒๕63
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ทางวิทยาลัยชุมชนสตูล จะดาเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล ซึ่งกาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 12 มีนาคม
2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น
๒. การดาเนิน การ วิทยาลั ยชุมชนได้แต่งตั้งคณะทางานแนะแนวการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 เพื่อดาเนินการแนะแนวเชิงรุก โดยประสานงานและออกแนะแนวในสถานศึกษาซึ่ งเป็นกลุ่มเปูาหมายทุก
สังกัดประกอบด้วย สัง กัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 9 โรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน 17
โรงเรียน และสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 7 อาเภอ
รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวการศึกษา ประจาเดือนธันวาคม 2562 ได้ออกแนะแนว
จานวน 4 โรงเรียน รวม 7 ครั้ง ดังนี้
1. โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มีนักเรียนเข้าฟังการแนะแนว จานวน 40 คน สาขาที่นักเรียนสนใจ
คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป ตามลาดับ
2. โรงเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ล มีนักเรียนเข้าฟังการแนะแนว จานวน 15 คน สาขาที่
นักเรียนสนใจ คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย
3. โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีนักเรียนเข้าฟังการแนะแนว จานวน 17 คน สาขาที่
นักเรียนสนใจ คือ สาขาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย ท่องเที่ยว ตามลาดับ
4. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มีนักเรียนเข้าฟังการแนะแนว จานวน 3 ครั้ง นักเรียนเข้าฟังการ
แนะแนวรวมจานวน 135 คน สาขาที่นักเรียนสนใจ คือ สาขาการท่องเที่ยว
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ปะชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การทาปูายประชาสัมพันธ์ ควรใส่ตราอุทยานธรณีโลกสตูลด้วย
๒. การใช้สื่อวิทยุการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้
๓. การออกแนะแนวแต่ละครั้งควรนานักศึกษาแต่ละสาขาไปด้วย
๔. ควรมีทุนการศึกษาแก่ นักศึกษามีความสามารถพิเศษ ซึ่งอาจมีทุนผู้อุปการะตลอดการศึกษา
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๘
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นเจ้าภาพ โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน
๗ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๘ กิจกรรมมหกรรมวิชาการสร้างงารสร้างอาชีพ (เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ) เพื่อส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
แสดงผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สังคมได้ประจักษ์ โดยมีจัดให้มี การแข่งขันทักษะวิชาการ การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ การประกวดความสามารถของนั ก ศึ ก ษา การแสดงความสามารถของนั ก ศึ ก ษา การจั ด
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชน โดยกาหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี แล้วนั้น
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๒. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
มีกาหนดการและรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันพร้อมผู้รับผิดชอบ ดังนี้
กาหนดการ มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จ.ปัตตานี
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา

เวทีกลาง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ชาย)
10.15 น. – 10.25 น. การแสดงของนักศึกษา วชช.
นราธิวาส
10.25 น. – 10.35 น. การขับร้องอนาชีด วชช.
นราธิวาส
10.35 น. – 11.50 น. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(หญิง)
11.50 น. – 12.00 น. การแสดงของนักศึกษา วชช.
ยะลา
12.00 น. – 12.10 น. การขับร้องอนาชีด วชช. ยะลา
12.10 น. – 13.10 น. การแสดงของนักศึกษา วชช.
สตูล
13.10 น. – 13.20 น. การขับร้องอนาชีด วชช. สตูล
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ
14.00 น. – 15.00 น. และการแสดงของนักศึกษา
วชช.ปัตตานี
Talk Show “การสร้างแรง
15.00 น.- 16.00 น. บันดาลใจสู่ความสาเร็จ” โดย
อ.จตุพล ชมภูนิช
การขับร้องอนาชีด วชช.
16.00 น. – 16.10 น.
ปัตตานี
การประกวด Smart boy &
16.10 น. – 19.00 น.
Girl

การแข่งขันทักษะ
วิชาการ

การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

การนาเสนอ
งานวิจัย

08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.15 น.

“การทาบุหงาซีเระ”
(9.00 น. – 12.00
น.)
“การจับจีบผ้าโต๊ะ
วิทยากร”

สาขาวิชาการจัดการ (9.00 น.–12.00 น.)
“การเป็นผู้ประกอบการ
นาเสนอขานสินค้า
ชุมชน”
(9.00 น. – 12.00 น.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ “การตัดต่อ
ภาพยนตร์”
(9.00 น. – 15.00 น.)

งานวิจัยประเภท
งานวิจัยชุมขน
(9.00 น. –
12.00 น.)
งานวิจัยประเภท
งานวิจัยการเรียน
การสอน
(13.30 น. –
16.30 น.)
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เวลา
08.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.10 น.
10.10 น. - 11.10 น.
11.10 น. - 11.20 น.
11.20 น. - 12.20 น.
12.20 น. - 13.20 น.
13.20 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 14.30 น.
14.30 น. – 15.00 น.

เวทีกลาง

การแข่งขันทักษะ
วิชาการ

การแข่งขันทักษะอาชีพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
“การนาเสนอจุดเด่น
การแสดงนักศึกษาจาก วชช.พังงา
ของชุมชน”
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง)
(09.00 น. - 10.30 น.)
การแสดงนักศึกษาจาก
วชช.ระนอง
สาขาวิชาการปกครอง
การแสดงดนตรี
ท้องถิ่น
การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย)
“การแข่งขันทักษะการคิด
การแสดงนักศึกษาจาก วชช.
วิเคราะห์และนาเสนอ
สงขลา
โจทย์จากชุมชน”
การแข่งขันร้องเพลงสากล (หญิง)
(09.00 น. - 11.00 น.)
พิธีปิดมหกรรมวิชาการและการ
แสดงของนักศึกษาจาก วชช.
สาขาวิชาการศึกษา
ปัตตานี
ปฐมวัย “ศิลปะสร้างสรรค์
จากงานกระดาษ”
(09.00 น. - 12.00 น.)

“การจัดดอกไม้สดใน
แจกันทรงสูง”
(09.00 น.- 10.30 น.)
“การจักสานเส้น
พลาสติก”
(09.00 - 11.30 น.)
“เย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ”
(09.00 - 12.00 น.)

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันพร้อมผู้รับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
1.1 การแข่งขันทักษะวิชาการ (หลักสูตรอนุปริญญา)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แข่งขันศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น : แข่งขันทักษะการวิเคราะห์และนาเสนอโจทย์ชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน : แข่งขันการนาเสนอจุดเด่นของชุมชน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แข่งขันการนาเสนอขายสินค้าชุมชน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : แข่งขันทักษะการตัดต่อภาพยนตร์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล
นางณิชาภัทร วรสันติกุล
นางนิสรีน ล่านุ้ย
นายธเนศ ทวีบุรุษ
นางสาวปิยะพร จันทร์เพ็ชร
นาวสาวจันทร์จริ า สอนสวัสดิ์
นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
นายมนตรี กุมวาปี
นายวันชนะ หลีเอบ

สาขาวิชาอิสลามศึกษา : โชว์ร้องอันนาชีด
1.2 การแข่งขันทักษะวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ)
การจัดดอกไม้สด
นางกิตติยา ฤทธิภักดี
นายอุใบ หมัดหมุด
การสานเส้นพลาสติก
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
การจีบผ้าโต๊ะวิทยากร
นางนิตยา แกสมาน
การทาบุหงาซีเร๊ะ
นายอุใบ หมัดหมุด

การ
นาเสนอ
งานวิจัย

12
ที่

กิจกรรม

การเย็บกระเป๋าด้วยมือ
1.3 การแข่งขันบนเวที
การประกวด Smart Boy and Smart Girl
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ชาย – หญิง
การประกวดการขับร้องเพลงสากล ชาย – หญิง
1.4 การนาเสนองานวิจัย
1.5 การแสดงบนเวที 1 ชุดการแสดง ของวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ
นางยูสรี โส๊ะเต่ง
นางนงนุช ถวิลวรรณ์
นายอุใบ หมัดหมุด
นางสาวพิลาสลักษณ์ เทพพิทักษ์
นายธีรวัฒน์ แปูนช่วย
นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน
นายวันชนะ หลีเอบ
นางมารีน่า ปะดุลัง
นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย
นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
นางสาวนวรัตน์ ลิม่ สกุล
นายอุใบ หมัดหมุด
นายกัมพล บินตามะหงง

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. นายวรัตน์ แสงเจริญ
2. นายอุสมาน บินตามะหงง
3. นางช่อมาลี นาคบรรพต
4. นางไพลิน สุวรรณมาลา
5. ผศ.ดร.ปูองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
- ออกเดินทาง 9.00 น. (โดยรถตู้ วชช.)
- การแต่งการ : ชุดปาเต๊ะ (ขาว-แดง)
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วาระที่ 1.2.6 เรื่อง การดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา พัน ธกิจด้านการวิจัยถือเป็นหัว ใจส าคัญของการพัฒ นา เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความความรู้อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการที่ใช้ในการบริการวิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการ
วิจัยเป็นตัวชี้วัดศักยภาพทางด้านวิชาการของวิทยาลัย พร้อมกับในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจั ย ประกอบด้ว ยกัน 3 ตัว บ่งชี้ คือ ตัว บ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
นามาใช้ประโยชน์กับชุมชน ตัวบ่งที่ที่ 2.2 งบประมาณในการดาเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์กับชุมชน และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เห็นถึงความสาคัญของการวิจัย
และการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้เป็ นไปตามพันธกิจของวิทยาลั ยชุมชนสตูล มีนโยบายให้ข้าราชการครูทุกคน
ดาเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในปีงบประมาณ (one teacher one research) และมีโครงการสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสนับสนุนการนาเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนสตูล นั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ทาการ
สารวจ ประเด็นที่ข้าราชการครูมีความสนใจ และสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่เพื่อปฏิบัติการวิจัย โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดแผนการดาเนินงานวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ
1. นางเกษร ปะลาวัน
2.

นายอัศวยุช เทศอาเส็น

3.

นางกิตติยา ฤทธิภักดี

4.

นางสาวสุนิสา สะแหละ

5.
6.

นางนิสรีน ล่านุ้ย
นางนงนุช ถวิลวรรณ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย
อาหารพื้นถิ่นกับกลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ :
กรณีศึกษาตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
1. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลในอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน
2. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของสิ่งชีวิตในถ้าในอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของ
ชุมชนบ้านท่าอ้อย อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูลชุมชนคลองโต๊ะเหล็มและชุมชนหลอมปืน อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
พัฒนากาแฟพื้นถิ่นสตูลสู่อัตลักษณ์กาแฟโบราณสตูล
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่ม
(OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกายมุสลิม
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ลาดับ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นายดารงค์รักษ์ รักบุรี
การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูพืชพื้นถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
การพัฒนาหนังสือเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง รายวิชาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
Proactive
นางสาวจันทร์จิรา สอนสวัสดิ์ การเสริมสร้างพลังอานาจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
สาขาการจัดการ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสตูล
นางณิชาภัทร วรสันติกุล
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานบริการนักศึกษา
นางสาวปิยะพร จันทร์เพ็ชร
บทบาทของภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการขับเคลื่อน
ความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย
มุสลิม ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นายอุใบ หมัดหมุด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงระบบโดยใช้ทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อออนไลน์ google
classroom สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
นายวันชนะ หลีเอบ
ศึกษาการรับรู้และผลการสัมผัสโฆษณาหรือกิจกรรมการตลาดของ
ธุรกิจสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของ
นักศึกษาชายวิทยาลัยชุมชนสตูล
ทั้งนี้อนุกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม

2563 ดังนี้
1. ให้ทบทวนชื่อเรื่องวิจัยที่ 15 “ศึกษาการรับรู้และผลการสัมผัสโฆษณาหรือกิจกรรมการตลาด
ของธุรกิจสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของนักศึกษาชายวิทยาลัยชุมชนสตูล”
2. ให้ผู้วิจัยทุกคนส่ง concept paper จานวนไม่เกิน 2 หน้า และนาเสนอเป็น power point
จานวนไม่เกิน ๕ สไลด์ โดยหัวข้อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ปัญหาการวิจัย (ที่มาและความสาคัญ) และวัตถุประสงค์
เครื่องมือวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและระยะเวลาดาเนินการ
3. กรรมการ ฯ เสนอชื่อ รศ.ดร.ชิตณรงค์ สิริสันติสุข อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่ง
ท่านอาจารย์มีความชานาญในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ ทั้งนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่
คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนสตูล
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เป็นการออกแบบที่ดีมาก จึงเสนอให้ออกแบบเช่นนี้กับกระบวนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการครูด้วย
2. ผู้วิจัยต้องเขียน TOR เพื่อให้กรรมการได้พิจารณา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความเป็นมา วัตถุประสงค์
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 12/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา 13 : 3๐ – 1๖ : 00 น. ณ ห้องชบา ฝุายเลขานุการ ได้ นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่12/๒๕62
เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1๒/๒๕62
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 กาหนดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาวิทยาวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 12/2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาวิทยาวิทยาลัยชุมชน ระหว่าง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ กรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์
2563 นั้น
2. การด าเนิ น การ งานเลขานุ ก ารได้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหาร ตาม
กาหนดการดังนี้
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กาหนดการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาวิทยาวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2563
......................................................................................................................
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
10.00 น.
ออกเดินทางจาก จังหวัดสตูล สู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
13.05 – 15.10 น. เดินทางจากสนามบินนาชาติหาดใหญ่ – สนามบินนานาชาติอุดรธานี
(ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์)
15.30 – 18.30 น. เดินทางจาก สนามบินนานาชาติอุดรธานี – อ.เมืองมุกดาหาร
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่า
19.00 น.
เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
ชุมชนมุกดาหาร (ต่อ)
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 21.00 น.
21.00 น.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 17.00 น.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
06.00 น.
11.35 – 16.00 น.

16.00 – 17.30 น.

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาวิทยาวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลและสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
รับประทาอาหารกลางวัน
สัมมนาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลและสภาวิทยาลัย
ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์”
รับประทานอาหารมื้อค่า
เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
ลงพื้นที่ศึกษางานการดาเนินงานตามพันธกิจและการดาเนินงานเชิงพื้นที่
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ออกเดินทางจากที่พัก – สนามบินนานาชาติอุดรธานี
เดินทางจากสนามบินนานาชาติอุดรธานี – สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
(ต่อเครื่อง 1 ครั้ง : เวลา 11.35 – 12.40 จาก อุดรอุดรธานี – ดอนเมือง
และ เวลา 14.35 – 16.00 จาก ดอนเมือง - หาดใหญ่)
ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์
เดินทางกลับ จ.สตูล โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ให้วิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมโครงการ Green office เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และ
ลดภาวะโลกร้อย โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการประเมินองค์กรสีเขียว
๒. การให้บริการแก่ผู้สอน ขณะปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สอนเจ้าหน้าที่ประจา
ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ สื่อ การสอนให้พร้อม และน่าจะมีบริการเสริฟน้าดื่มแก่ผู้สอนด้วย
๓. ควรนานักศึกษาไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน
๔. จากสถิติผลการเรียนของนักเรียนในจังหวัดสตูล พบว่า ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ามากวิทยาลัย
ชุมชนน่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว
นายอับดลมานับ หลงหัน แนะนาให้ วิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมโดยใช้พื้นที่หลังอาคารเรียน
บริเวณสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ เพื่อสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้ผู้อานวยการดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

