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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 3/๒๕๖2
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 08 : 3๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
3. นายอับดลมานับ หลงหัน
4. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
5. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
6. นายอุสมาน
บินตามะหงง
7. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
8. นางเกษร
ปะลาวัน
9. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
10. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
2. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ดร.ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอุใบ
หมัดหมุด
2. นางหราล๊ะ
วัฒนะ
3. นางสาวอาอีฉ๊ะ สาดล

ครู วิทยาลัยชุมชนสตูล
ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกาะสาหร่าย
ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลเกาะสาหร่าย

เริ่มประชุมเวลา 08.30
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. ขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนเข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จะจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการ
วิชาการ และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่และร่วมสัมมนากาหนด
แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคริสตัล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้เชิญ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มา
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาอุดมศึกษาไทย วิทยาลัยชุมชนต้องปรับตัว” รายละเอียดดังแนบ
2. รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสี
เหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อม
เพรียงกัน โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทาเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเป็นเสื้อ
ต้นแบบของรัฐบาล เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดจาหน่ายให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันพุธที่ 27 มีนาคม
2562 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ เรือนพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล โดยจาหน่ายในราคาตัวละ 290 บาท
3. วันที่ 8 เมษายน 2562 จังหวัดสตูล จะจัดพิธีทาน้าอภิเ ษก ณ วัดขนาธิปเฉลิ มพระ
อารามหลวง อาเภอเมืองสตูล โดยนาน้าจากบ่อน้าพุร้อนโตนปาหนัน ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง มาใช้ใน
พิธีดังกล่าว
4. จังหวัดสตูลกาหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ วันที่ 6-15 มิถุนายน 2562
ณ สนามบินกองทัพอากาศ จังหวัดสตูล
5. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรม NCC นราธิวาส วิ่งต้านยาเสพติด จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์วิทยาลัยชุมชนสตูลสนับสนุนซื้อบัตร VIP บัตรละ 1000 บาท จานวน 3 บัตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ และดาเนินการดังนี้
1. กรรมการสภาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์เข้าร่วม ประชุมสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2562
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.1 นายวรัตน์ แสงเจริญ
1.2 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
1.3 นางช่อมาลี นาคบรรพต
1.4 นายอับดลมานับ หลงหัน
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2. สั่งจองเสื้อพร้อมชาระเงินตัวละ 300 บาท ดังนี้
1.1 นายอุสมาน จานวน 2 ตัว ( M,L)
1.2 นายวรัตน์ จานวน 2 ตัว (L,XL)
1.3 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ จานวน 2 ตัว (M, L)
1.4 นายอับดลมานับ หลงหัน จานวน 1 ตัว (XL)
1.5 นางช่อมาลี นาคบรรพต จานวน 1 ตัว (L)
1.6 ผศ. ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง จานวน 5 ตัว (S=1, XXL= 3, M=1)
2. สนับสนุนซื้อบัตร VIP บัตรละ 1000 บาท จานวน 3 บัตร
วาระที่ 1.1.2 เรื่องที่กรรมการสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1.1 ตามที่ ศอ.บต. ได้ประสานงานกับ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เรื่องการจัดอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ทั่วไปแก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล นั้น บัดนี้ทาง ศอ.บต.
แจ้งว่า จะดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเอง
1.2 การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน โดย สสส.
จะจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินงานผ่าน ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง โดยจัดทาในรูปแบบคณะทางาน ทั้งนี้หาก
สภาวิทยาลัยเห็นชอบในการดาเนินงานดังกล่าว จะขอให้วิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นคณะทางานครั้งนี้
2. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
2.1 สรุปการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาต่อของนักศึกษา วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ดังนี้
2.1.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2562 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
เลือกเสรี สามารถเทียบโอนได้ทั้งหมด ส่วนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ต้องพิจารณาเป็นรายวิชา
2.1.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน สามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลาอีก 1 ปี ได้วุฒิปริญญาตรี
2.2 การปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์หินเกร็ดจากแขวงการ
ทางจังหวัดสตูลเพื่อถมบริเวณด้านข้างอาคาร
มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน ที่ประชุม
เห็นชอบให้ดาเนินการโดยให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นคณะทางาน
2. ลงนามความร่ ว มมือ (MOU) กับมหาวิทยาลั ยราชภัฎยะลา เห็ นชอบให้ มีการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) แต่ก่อนดาเนินการ ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และวิทยาลัยชุมชน
มาหารือและพิจารณารายละเอียดการเทียบโอนแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงพื้นที่ ควรลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาด้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่นักศึกษา
3. การปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยชุมชนสตูล กรรมการได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
3.1 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอว่า อาจขอความอนุเคราะห์ดินจากสถานีประมง
อาเภอละงู ซึ่งได้มีดินที่เกิดจากการชุดคูระบายน้า
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3.2 นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องออกแบบให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และ
กรณีการปลูกต้นข่อยต้องดูแลเป็นพิเศษ
3.3 นายอุสมาน บินตามะหงง เมื่อมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้แล้ว ควรมีนวัตกรรม
การดูแล เช่น ระบบการรดน้าต้นไม้แบบอัตโนมัติ เป็นต้น
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.1 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 19,201,950.00 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) นั้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้วจานวน 15,794,325.00บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
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 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
15,794,325.00 7,588,248.39 8,206,076.61
48.04
3,626,400.0 1,496,550.00 2,129,850.00
41.27
8,496,125. 0 4,615,226.39 3,880,898.6
54.32
3,554,800.00 1,359,472 00 2,195,328.00
38.24
117,000.00
117,000.00
0.00
100.00

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

รวมทั้งหมด

15,794,325.00

7,588,248.39

8,206,076.61

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
48.0

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
8,496,125.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
7,056,605.00
3,554,800.00
571,800 00

1,496,550.00
,615,226.39
100,000.00
374,400.00
6,704.00
4,084,122.39
1,359,472.00
278,620.00

2,129,850.00
3,880,898.61
274,400.00
560,520.00
73,496.00
2,972,482.61
2,195,328 00
293,180.00

41.27
54.32
26.71
40.05
43.55
57.88
38.24
48.73

347,000.00
247,000.00
100,000.00

61,080.00
61,080.00
0.00

285,920.00
185,920.00
100,000.0

17.60
24.73
0.00

32,000.00

0.00

32,000.00

0.00

ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๖
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่มีจานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
งบลงทุน

416,000.00
354,000.00

137,487.00
110,682.00

278,513.00
243,318.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
33.05
31.27

32,000.00
30,000.00

12,215.00
14590.00

19,785.00
15,410.00

38.17
48.63

1,940,000.00

834,465.00

1,105,535.00

43.01

600,000.00
1,340,000.00

584,405.00
250,060.00

15,595.00
1,089,940.00

97.40
18.66

48,000.00
200,000.00

23,560.00
24,260.00

24,440.00
175,740.00

49.08
12.13

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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วาระที่ 1.2.2 เรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดสรรเงิน
รายได้เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(2)/648 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 อ้างถึงมติที่ประชุมผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ วันที่ 26 มิถุนายน
๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดสรรเงินรายได้เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1) จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินรายได้สะสมที่มีในปัจจุบัน โดยให้วิทยาลัยชุมชน
น าส่ งส านั กงานสถาบั น วิทยาลั ย เพื่ออุดหนุนในการพัฒ นาด้านวิช าการ ด้ายวิจัย ด้านบุคลากร และการ
บริหารงานทั่วไปในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.2) จัดสรรร้อยละ 3 ของเงินรายได้ประจาปี โดยให้วิทยาลัยชุมชนนาส่งสานักงาน
สถาบันวิทยาลัยในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
1.3) เงินรายได้ที่นาส่งเป็นเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการศึกษา การบริจาคการ
ให้บริการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือรายได้ค่าปรับที่เกิดจากการการดาเนินงานโดย
ใช้งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นเงินรายได้จากการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
1.4) สานักงานสถาบันวิทยาลัยต้องทาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็น
รายปี เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ตรวจสอบวงเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 มีเงินคงเหลือยกมา จานวน 4,672,589.13 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
บาทสิบสามสตางค์) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสตูลได้โอนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินดังกล่าว เป็นเงิน 233 ,629.46
บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) ไปยังสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
3.2 หลั กเกณฑ์การบริห ารเงินรายได้ และทรั พย์ สิ น ของสถาบันวิ ทยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ.2562
มติ ที่ประชุมรับทราบ

8
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา มติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร
ที่ 22 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวงเงิน 1,618,150 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62)
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
4,672,589.13
405,524.72
5,078,113.85
739,167.52
4,338,946.33

ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62)
ที่
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1 หลักสูตรอนุปริญญา
2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
6 รายได้อื่น
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
26,055.00
405,524.72
9,775.00
215,095.00
6,280.00
148,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689.72
10,000.00

41,500.00

10
ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
45.68
50.29
48.71
50.20
-

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

739,167.52
643,267.52
118,845.00
25,100.00

878,982.48
635,882.48
125,155.00
24,900.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

-

40,000.00
80,000.00
30,000.00

8,500.00
0.00
0.00

31,500.00
80,000.00
30,000.00

21.25
0.00
0.00

-

90,000.00

90,000.00

0.00

100.00

-

445,150.00

400,822.52

44,327.48

90.04

-

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
95900.00
78,000.00
17,900.00
0.00

เงินคงเหลือ
243,100.00
3,000.00
100.00
240,000.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
28.29
96.30
99.44
0.00
-

๑๒
วาระที่ 1.2.๔ เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน เมษายน 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/๒๕62 วั น ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕61 ซึ่ ง สถาบั น ได้ จั ด สรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน
2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของเดือน
ถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนินการ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑๓
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน เมษายน 2562
ที่
กิจกรรม
1 ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว

วัน เดือน ปี
วันที่ 18 มีนาคม - วันที่ 5
เมษายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ข้าอบรมมีความรู้ มี
ทักษะ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
จานวน 28 คน

2 ฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

วันที่ 23 มีนาคม - วันที่ 1
มิถุนายน 2562

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจและ มี
ทักษะการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
สามารถนาความรู้ไปประกอบ
อาชีพพนักงานนวดได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้

ประชาชนทั่วไป
จานวน 20 คน

3 ฝึกอบรม หลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม
– วันที่ 3 เมษายน 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน –
วันที่ 17 เมษายน 2562
4 ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สาหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 2
พฤษภาคม 2562

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
ทักษะการทาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร เพื่อนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสามารถ
พัฒนาสินค้าเพื่อจาหน่ายได้

รุ่นที่ 1 ประชาชน
ทั่วไป จานวน 28
คน
รุ่นที่ 2 ประชาชน
ทั่วไป จานวน 28
คน
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

สถานที่
อาคารศูนย์วิทย
บริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
อาคารศูนย์วิทย
บริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
อาคารศูนย์วิทย
บริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
088-7834042

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ตาบลสาคร อ.ท่าแพ
จ.สตูล

นางสาวชนัญญา
ไทยนิวัฒน์วิไล
089-9773326

นางสาวปิยะพร จันทร์เพชร

081-0986218

นางณิชาภัทร วรสันติกุล
084-8570228

๑๔
ที่
กิจกรรม
5 ฝึกอบรม หลักสูตรของที่ระลึกจากผ้า
ปาเต๊ะโดยผู้พิการ

วัน เดือน ปี
วัตถุประสงค์
วันที่ 28 มีนาคม – วันที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ และทักษะในการทา
เมษายน 2562
ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ ตรง
ตามความต้องการของตลาด
และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผ้า
ปาเต๊ะ ก่อให้เกิดรายได้แก่
ชุมชน
6 ฝึกอบรม หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์
วันที่ 28 มีนาคม – วันที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
อาหารทะเล
เข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เมษายน 2562
ทางทะเลและเพิ่มมูลค่าเพิ่มใน
ผลผลิตของชุมชนได้
7 ฝึกอบรมหลักสูตรการจักสานด้วยไม้ไผ่ วันที่ 28 มีนาคม – วันที่
เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมี
30 เมษายน 2562
ความรู้ มีทักษะการจักสานด้วย
ไม้ไผ่ เพื่อใช้ในชีวิตประจาและ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
จาหน่ายได้
8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
วันที่ 9– 30 เมษายน
1. เพื่อผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
2562
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
สาหรับนักท่องเที่ยว
ผ้าปาเตะให้มีรูปแบบเชิงอัต
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน
อุทยานธรณีโลกสตูล
ธรณีโลกสตูล
2. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการ
ตัดเย็บในการผลิตของที่
ระลึกจากผ้าปาเตะของกลุ่ม
ผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

สถานที่
ณ กลุ่มตัดเย็บ
บ้านแประใต้ หมู่ 4
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ
จ.สตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นางนงนุช ถวิลวรรณ์
083-1838131

ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 2
ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล
จ.สตูล

นางจันทร์จิรา สอนสวัสดิ์
081-0962922

ประชาชนทั่วไป
จานวน 25 คน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ตาบลสาคร อ.ท่าแพ
จ.สตูล

นางสาวชนัญญา
ไทยนิวัฒน์วิไล
089-9773326

ประชาชนทั่วไป
จานวน 30 คน

กลุ่มแม่บ้านปากน้าตัด
เย็บ บ้านตะโละใส
ตาบลปากน้า อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

นางนงนุช ถวิลวรรณ์
083-1838131

๑๕
ที่
กิจกรรม
9 กิจกรรมการแข่งขันและการสาธิตการ
ทาอาหาร ขนม และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน ในงาน Satun Halal
Street 2019 ครั้งที่ 2
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วัน เดือน ปี
วันที่ 26– 29 เมษายน
2562

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อแข่งขันและการสาธิต ประชาชนทั่วไป
การทาอาหาร ขนม เพื่อ
จานวน 100 คน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฮาลาล จังหวัดสตูล
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการท่องทีย่ วฮาลาล
และประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสตูล

สถานที่
บริเวณถนนบายพาส
ตาบลพิมาน อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
085-0808816
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.๕ เรื่ อง รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนงาน/โครงการวิทยาลัยชุมชนสตู ล
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
2. การดาเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาวิดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังวิดีทัศน์ ที่นาเสนอ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.6 เรื่องผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
๒๕61 (block course)
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
อนุปริญญา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61 (block course) รุ่น 2556 รุ่น 2557 รุ่น 2558
รุ่น 2559 รุ่น 2560 และรุ่น 2561 จานวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 22 รายวิชา
20 ห้องเรียน นั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการสอบวัดผลปลาย
ภาคเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ซึ่งงานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการจัดทา
คะแนนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.2.7 เรื่อง ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามมติที่ประชุม สภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 6 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป้าหมาย ๓0๐ คน โดยเปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2562 นั้น
2. การดาเนินการ
2.1 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา ๒๕
62 ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562 มีผู้มาสมัคร รวมจานวน 266 คน รายละเอียดดังตาราง
สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจาปีการศึกษา 2562
จานวนผู้สมัคร 266 คน
สถานที่เรียน
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การปกครองท้องถิ่น
การท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
รวม

ร.ร.กาแพงวิทยา
(เรียน วันเสาร์อาทิตย์)
รับ
สมัคร
30
33
30
9
60
42

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
รวม
(เรียน วันเสาร์(เรียน วันจันทร์อาทิตย์)
ศุกร์)
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
รับ
30
63
30
14
90
30
30
60
30
12
30
18*
60
30
17
30
30
30
30
30
40
30
180
192
60
32
300
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

2.2 เพื่อให้จานวนผู้สมัครเรียนบรรลุเป้าหมายตามแผนที่สภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติไว้
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลจึงได้พิจารณาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ไปจนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา)
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ให้ขยายเวลารับสมัครจนกว่ามีผู้มาสมัครเรียนบรรลุเป้าหมาย
300 คน

สมัคร
110
39
30
17
30
40
266
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วาระที่ 1.2.8 เรื่อง การจัดเก็บค่าขึ้นทะเบียนผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ซึ่งตามประกาศ
ดังกล่าว ไม่ได้กาหนดค่าขึ้นทะเบียนผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญาไว้
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดเก็บค่าขึ้นทะเบียน
ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ในอัตรา คนละ 200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน มอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2545 ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545
- ระเบี ย บสถาบั นวิทยาลัยชุมชน ว่าด้ว ยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลั ยชุมชน พ.ศ.
2560
หมวด 1 การจัดหารายได้ของสถาบัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 10
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ น. – 19 : 00 น. ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัย
ชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏดังแนบ
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้า งชุมชน
เข้มแข็ง “ชุมชนเกาะสาหร่าย”
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมแนะนาให้วิทยาลัย
ชุมชนดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า นั้น
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงขอนาเสนอตัวอย่างการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง “ชุมชนเกาะสาหร่าย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ตามข้อมูล
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ที่นาเสนอ โดยนายอุใบ หมัดหมุด นางหราล๊ะ วัฒนะ ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกาะสาหร่าย และนางสาว
อาอีฉ๊ะ สาดล กลุ่มโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลเกาะสาหร่าย
นอกจากนี้ รางหราล๊ะ วัฒนะ แสดงความรู้สึกต่อวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่า ขอบคุณที่วิทยาลัย
ชุมชนเข้ามาให้ทุนทางปัญญา ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าเงินทอง เพราะยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน ก่อเกิดมูลค่าเพิ่มต่างกับเงินที่
ใช้แล้วหมดไป เดิมชุมชนใช้ความรู้จากภูมิปัญญาที่ถ่า ยทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น น้าพริก
ขนม ของแปรรูปจากทะเล วิทยาลัยชุมชนมาให้ทาตามภูมิปัญญาเดิมแต่ส่งเสริมให้มีวิชาการมากขึ้น วันนี้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้มากขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไป และ
ขอให้วิทยาลัยชุมชนอยู่กับชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป สาหรับความต้องการในการพัฒนาผลิตของที่ระลึก
นั้น สมาชิกกลุ่มสนใจทาโมบายจากวัตถุดิบในชุมชนเพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนแนะ ดังนี้
นายวรัตน์ แสงเจริญ
1) ชุมชนควรสร้างสร้างจุดขายจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งต่างจากที่อื่น เช่น หอยชัก
ตีน ของที่ระลึก
2) ขอความร่วมมือให้กลุ่มติดป้าย วิทยาลัยชุมชนสตูล ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุ่ม ณ ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นายอับดลมานับ หลงหัน เสนอให้ทากระเป๋าเป็นของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะ
สาหร่าย
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1) ควรพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโฮมสเตย์ ได้ผ่านการรับรองให้มาตรฐานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างกลไกการทางานของชุมชนมากขึ้น
3) จากการสังเกตวัตถุดิบในพื้นที่ มีมะพร้าวจานวนมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
น้ามันมะพร้าว น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น แล้วควรนามะพร้าวทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น ใบ ลาต้น
เปลือกมะพร้าว เป้นต้น
4) จากการสังเกต บริเวณบ้าน การจัดบ้าน ของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นพื้นฐานคนใน
ชุมชนชอบตกแต่งบ้าน จึงควรยกระดับให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านสวยงาม
5) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต้องระวังเรื่องการทับซ้อนเขตพื้นที่อุทยาน
6) การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรร่วมมือกับบริษัทประชารัฐซึ่งมีตลาดที่กว้างใน
ระดับประเทศ
นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ชุมชนต้องกาหนดกติกาในการให้บริการ เช่น กาหนดอัตราการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมในพื้นที่ ให้ชัดเจน
นางช่อมาลี นาคบรรพต ขนมโกยเปด เป็นขนมที่มีขายทั่วไปในจังหวัดสตูล ดังนั้น ควร
พัฒนาขนมมีให้เป็นอัตลักษณ์ของเกาะสาหร่าย
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.1 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖1 เมื่อวันพุธ ที่ ๑2 กันยายน
๒๕๖1 ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 8 หลักสูตร เป้าหมาย 364 คน และ
หลักสูตรฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 14 หลักสูตร เป้าหมาย 475 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดทาเอกสารหลั กสู ตร
ฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 3
หลักสูตร ดังตาราง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รหัส

ชื่อหลักสูตร

13071408 หลักสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับ
ผู้สูงอายุ
13080117 หลักสูตรการให้บริการอาหารขนมใน
รูปแบบ Catering
13080523 หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
13080524 หลักสูตรของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
โดยผู้พิการ
13080525 หลักสูตรการจักสานด้วยไม้ไผ่
13071125 หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
13080116 หลักสูตรการทาน้าพริกสาเร็จรูป
13080209 หลักสูตรการตัดเย็บเบื้องต้น

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
10

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
20

12

28

40

7
9

35
26

42
35

10
15

20
30

30
45

15
14

รวม
ชั่วโมง

หมายเหตุ

30
หลักสูตรฝึกอบรม
(ต่ากว่า 45 ชม.)

หลักสูตรฝึกอบรม
(ตั้งแต่ ๔๕ ชม.
ขึ้นไป)

30
45
46
60
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2.2 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก ที่ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการแล้ว เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบทั้ง 8 หลักสูตร โดยให้ความเห็นว่า
ไม่ควรแสดงรูปลงไปในเนื้อหาหลักสูตร หากแต่ควรให้แยกไปอยู่ในภาคผนวกจะเหมาะสมกว่า
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 8 หลักสูตร ตามเสนอโดยบรรจุภัณฑ์ทุก
อาหาร ขนม ต้องเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ใช้โฟมและพลาสติก
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วาระที่ ๔.2 เรื่อง อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖1 เมื่อวันพุธ ที่ ๑2 กันยายน
๒๕๖1 ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 8 หลักสูตร เป้าหมาย 364 คน และ
หลักสูตรฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 14 หลักสูตร เป้าหมาย 475 คน นั้น
2. การดาเนินการ
2.1 ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลักสู ตรได้ดาเนินการและจัดทาเอกสารเพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้น ไป
จานวน 5 หลักสูตร
ดังตาราง
จานวน จานวน
รวม
ลาดับ
รหัส
ชื่อหลักสูตร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
หมายเหตุ
ชั่วโมง
(ชม.) (ชม.)
1. 13071408 หลักสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับ
10
20
30
ผู้สูงอายุ
2. 13080117 หลักสูตรการให้บริการอาหารขนม
12
28
40
ในรูปแบบ Catering
หลักสูตรฝึกอบรม
3. 13080523 หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
7
35
42
(ต่ากว่า 45 ชม.)
4. 13080524 หลักสูตรของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
9
26
35
โดยผู้พิการ
5. 13080525 หลักสูตรการจักสานด้วยไม้ไผ่
10
20
30
6. 13091204 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
14
16
30
ทางทะเล
7. 13060702 หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนา
18
27
45
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
8. 13071125 หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพ
15
30
45
หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อการประชาสัมพันธ์
(ตั้งแต่ ๔๕ ชม.
9. 13071205 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
27
123
150
ขึ้นไป)
10. 13080116 หลักสูตรการทาน้าพริกสาเร็จรูป
15
30
45
11. 13080209 หลักสูตรการตัดเย็บเบื้องต้น
14
46
60
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
2.2 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการแล้ว เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึกอบรม ทั้ง 11 หลักสูตรตามเสนอ
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๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัตกิ ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ทั้ง 11 หลักสูตร
วาระที่ 4.4 เรื่อง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยนายปทุมณัฐราช นิยมเดชา ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขา
การพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างเหมา) ได้บันทึกลาออก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เนื่องจากได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานราชการในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่ง มีตารางสอนนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ในวันเสาร์ -อาทิตย์ ตามคาสั่งสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลที่ 11/๒๕61 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.
๒๕61 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน
3 รายวิชา จึงไม่สะดวกมาสอนตามตารางดังกล่าวได้
2. การดาเนินการ
2.2 วิทยาลัยชุมชนสตูลได้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติสอนแทน ทั้งนี้ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 ดังนี้
รายวิชา
1. รายวิชา พช 0303 แนวคิด ทฤษฎี
และหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

อาจารย์ผู้สอนแทน
นายรชดี้ บินหวัง
คุณวุฒิ
- ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
2) รายวิชา พช 0314 ผู้นากับอาสาสมัคร
- ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
3) รายวิชา ศท 0301 จังหวัดศึกษา
นางสุดสวาท กุมารจันทร์
3(2-2-5)
คุณวุฒิ
- กศ.บ. ประวัติศาสตร์

วัน/เวลา/สถานที่/สาขาวิชา/รุ่น
1) อาทิตย์/15.30-18.00น./
วิทยาลัยชุมชนสตูล/พัฒนาชุมชน/61
2) อาทิตย์/12.10-15.30น./
วิทยาลัยชุมชนสตูล/พัฒนาชุมชน/61
3) เสาร์/12.10-15.30น./วิทยาลัย
ชุมชนสตูล/ท่องเที่ยว/61

2.2 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก ที่ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการแล้ว เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
ตามเสนอ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วย
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนตามเสนอ

23
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ กรรมการสภานาเสนอเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
สรุปเรื่อง
1. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1.1 ควรมีแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณี ใน วชช. และควรมีชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
1.2 ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องอุทยานธรณีแก่หัวหน้าส่วนราชการ
1.3 ควรลดปริมาณการใช้กระดาษจัดทาเอกสารการประชุม โดยให้มีเอกสารวาระ
ส่วนเอกสารประกอบให้เปิดไฟล์ผ่านโปรเจคเตอร์
2. นางช่อมาลี นาคบรรพต : ควรทาปฏิทินกิจกรรมประจาเดือน ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณะทราบ
3. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ : ด้วยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูล
เปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ แต่ยังขาดความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เนื่องจาก
งบประมาณดาเนินการไม่เพียงพอ จึงขอความเห็นชอบจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ สาหรับผู้เรียน ผู้สอน
พัดลม กระดาษไวด์บอร์ด โปรเจคเตอร์ ผ้าม่าน การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร แหล่งเรียนรู้อุทยาน
ธรณี เป็นต้น
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ ให้มีศูนย์ให้ความรู้อุทยานธรณีโลกสตูล โดยให้มีคณะทางาน ออกแบบการจัด
และต้องมีกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น การแข่งขันการตอบคาถาม แข่งขันการระบายสี วาดภาพ มีบทบรรยายของ
ผู้รู้ โดยประธานมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนจัดหาห้องเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล
2. เห็นชอบให้จัดทาแผนงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 2/2562
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.

ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

