๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 6/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 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. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
นางนิสรีน
ล่านุ้ย
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เกิดพายุฝนกรรโชกแรงในพื้นที่ อ.เมืองสตูล ทาให้บ้านเรือนในพื้นที่
อาเมืองสตูล โดยเฉพาะ ตาบลเจ๊ะบิลัง และ ตาบลเกาะสาหร่ายได้รับความเสียหายประมาณ 40 หลังคาเรือน ซึ่งไม่มี
ใครได้รับบาดเจ็บจากพายุลมแรงในครั้งนี้ สาหรับบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง พบว่าได้รับความ
เสียหายเบื้องต้นประมาณ 10 หลังคาเรือน
นายอุสมาน บินตามะหงง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 สานักงานกองทุน ฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกร โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พ.ศ.2562 สรุปผลการนับคะแนนผู้แทนเกษตรกร ที่จะเข้า
มาทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการกองทุน ฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคจานวน 20 คน ได้แก่ ภาคเหนือ
จานวน 5 คน ภาคกลาง จ านวน 4 คน ภาคอีสาน จานวน 7 คน และภาคใต้ จานวน 4 คน ซึ่งผู้แทนเกษตรกร
ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้ ) ได้แก่ 1.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ จ.นราธิวาส 2.นายสาฝีอี โต๊ะบู จ.สตูล 3. นางพจมาน สุขอา
ไพจิตร จ.ชุมพรและ 4.นายดรณ์ พุมมาลี จ.พัทลุง
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
เมื่ อวัน ที่ 13 มิ ถุน ายน 2562 นายอนุ ทิ น ชาญวีรกู ล หั ว หน้าพรรคภู มิ ใจไทย (ภท.), ดร.นาที
รั ช กิ จ ประการ แกนน าพ รรค และที ม ส.ส.จ.สตู ล อาทิ นายพิ บู ล ย์ รั ช กิ จ ประการ และ นายวรวิ ท ธิ์
เลี ย งประสิ ท ธิ์ ลงพื้ น ที่ รั บ ฟั ง ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เช่ น ที่ ด่ า นชายแดนไทย - มาเลเซี ย ต.วั ง ประจั น
อ.ควนโดน จ.สตู ล เพื่ อ ผลั ก ดั น เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ช่ ว ยกระตุ้ น รายได้
การสร้างสะพานเชื่อมต่อท่าเรือตามะลัง จ.สตูล กับรัฐเปอร์ลิส การปรับปรุงถนนสายละงู – ทุ่งหว้า เป็นต้น และได้
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 ซึ่งสถาบันได้จัดสรรงบประมาณเรียบร้อย
แล้วนั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา ให้ วิทยาลั ยนาเสนอปฏิทิน การทางานของเดือนถัดไป เพื่ อเป็นข้อมูล ให้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนินการ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังตาราง
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ที่
1.

กิจกรรม
โครงการงานพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2561

วัน เดือน ปี

วัตถุประสงค์

วันที่ 19 กรกฎาคม 1. เพื่อมอบอนุปริญญาบัตรแก่
2562
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2561
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีการศึกษา 2561
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญของพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตร ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
4. เพื่อแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาและนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา
5. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
สตูล

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีการศึกษา 2561
จานวน 190 คน

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

ผู้รับผิดชอบ/
โทรศัพท์
สานักวิชาการ

๕
ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

2.

พิธีเปิดอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล

3.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2560 ,
2561
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ วันที่ 5– 13
ของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณี (Geo กรกฎาคม 2562
park) เพื่อเป็นของที่ระลึกสาหรับ
นักท่องเที่ยว
กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาการจัดการความรู้ในประเด็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการกลุ่มและ
สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

4.

วัตถุประสงค์

วันที่ 19 กรกฎาคม 1. เพื่อความเป็นสิริมงคล
2562
และเป็นอาคารที่ใช้สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสตูล
วันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
2562
การสอนในหลักสูตร
อนุปริญญา

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ครู อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาของ และ
แขกผู้มีเกียรติ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
จานวน 500 คน

อาคารศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนสตูล 271 หมู่ 4
ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อาจารย์ผู้สอนปี
การศึกษา 2560 ,
2561 จานวน 60
คน

ห้องประชุมกาหลง
อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ชุมชนท่าอ้อย
อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

เพื่อถ่ายทอดความรู้ และ
ประชาชนทั่วไป
พัฒนาการจัดการความรู้ใน
จานวน 30 คน
ประเด็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
จัดการกลุ่มและสนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

ผู้รับผิดชอบ/
โทรศัพท์
สานักผู้อานวยการ

นางมารีน่า ปะดุลัง
087-8994866

นางกิตติยา ฤทธิภักดี
086 - 6866456

ที่
5.

6.

กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนเพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่
อุทยานธรณีโลกสตูล (เกาะสาหร่าย )
กิจกรรม การพัฒนารูปแบบและ
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงกับทุนชุมชน
โครงการยกระดับอาหารพื้นถิ่นกับการ
ส่งเสริมเส้นทางการนาเที่ยวอุทยาน
ธรณีสตูล
กิจกรรม สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์
อาหารพื้นถิ่น เส้นทางอุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark)
กิจกรรมย่อย แข่งขันการทาขนมพื้น
ถิ่น และการจัดอีดังอาหารพื้นถิ่นบน
เส้นทางอุทยานธรณีสตูล (Satun
Geopark)

๖
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
นายอุใบ หมัดหมุด
089-5951865

วัน เดือน ปี
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 8-13 กรกฎาคม เพื่อพัฒนารูปแบบและ
ประชาชนทั่วไป
2562
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มี
จานวน 30 คน
ความเชื่อมโยงกับทุนชุมชน

สถานที่
ชุมชนเกาะสาหร่าย
ตาบลเกาะสาหร่าย
อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

19 – 21 กรกฎาคม
2562

หน้าที่ว่าการอาเภอทุ่ง นางเกษร ปะลาวัน
หว้า ในงานมหกรรมการ นางนิสรีน ล่านุ้ย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้ง 088-3987491
ที่ 6 (มาแลต๊ะ)

สร้างความตระหนักถึง
ประชาชนทั่วไป
คุณค่าของอัตลักษณ์
ประกอบด้วย
ภูมิปัญญาและอาหารพื้นถิ่น 1. ผู้เข้าแข่งขัน
จานวน 6 ทีม/
รายการแข่งขัน
2. ผู้เข้าชม/รับการ
ถ่ายทอดความรู้
จานวน 500
คน

7
วาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน พฤษภาคม 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 ได้ดาเนินการจัดทาวิดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงาน ตาม
แผนงาน/โครงการ ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
พฤษภาคม 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 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้วจานวน 18,933,060.00 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสาม
หมื่น สามพันหกสิบบาทถ้วน) 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 เมษายน 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

8
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
18,933,060.00
3,626,400.00
11,529,850.00
3,659,810.00
117,000.00

เบิกจ่าย
12,607,061.88
2,394,480.00
7,661,269.88
2,434,312.00
117,000.00

เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
6,325,998.12
66.59
1,231,920.00
66.03
3,868,580.12
66.45
1,225,498.00
66.51
0.00
100.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

รวมทั้งหมด

18,933,060.00

12,607,061.88

6,325,998.12

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
66.59

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
11,529,850.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
10,090,330.00
3,659,810.00
571,800.00

2,394,480.00
7,661,269.88
160,000.00
599,040.00
88,126.00
6,814,103.88
2,434,312.00
493,948.00

1,231,920.00
3,868,580.12
214,400.00
335,880.00
42,074.00
3,276,226.12
1,225,498.00
77,852.00

66.03
66.45
42.74
64.07
67.69
67.53
66.51
86.38

381,800.00
281,800.00
100,000.00

250,600.00
247,000.00
3,600.00

131,200.00
34,800.00
96,400.00

65.64
87.65
3.60

32,000.00

32,000.00

0.00

100.00

ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

10
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

464,000.00
354,000.00

371,147.00
325,797.00

92,853.00
28,203.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
79.99
92.03

80,000.00
30,000.00

22,855.00
22,495.00

57,145.00
7,505.00

28.57
74.98

1,940,000.00

1,197,088.00

742,912.00

61.71

600,000.00
1,340,000.00

582,417.00
614,671.00

17,583.00
725,329.00

97.07
45.87

48,000.00
222,210.00

45,856.00
43,673.00

2,144.00
178,537.00

95.53
19.65

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๑๑
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวงเงิน 3,507,417.00 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ.
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕62)
รายการ
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
4,414,819.67
540,494.72
4,955,314.39
844,127.87
4,111,186.52

ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕62)
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
4. ค่าบารุงอาคารสถานที่

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
8,445.00
540,494.72
2,245.00
277,645.00
3,200.00
173,660.00
0.00
689.72
3,000.00
88,500.00

๑๒
ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล

แผนการใช้จ่าย
3,507,417.07
2,288,644.00
244,000.00

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

844,127.87 2,663,289.20
748,227.87 1,540,416.13
124,500.00
119,500.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
24.07
32.69
51.02
-

50,000.00

49,987.00

13.00

99.97

-

150,000.00

24,500.00

125,500.00

16.33

-

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

445,077.52

72.48

99.98

-

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

-

๑๓
ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕62)
ที่

2

แผนงาน / โครงการ
1.10 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์และนาเสนอผล
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.11 ค่าติดตัง้ เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ภายใน
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์
1.12 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
2.4 เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุบโครเมียม บุนวม
2.5 พัดลมโคจร ติดเพดาน
2.6 เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์
2.7 เตียงปฐมพยาบาลแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
2.8 เครื่องทาน้าเย็น รุ่น SB-C9 SW
2.9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
0.00
-

50,000.00

0.00

50,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

-

5,663.35 1,013,830.65
95,900.00 1,022,873.07
78,000.00
3,000.00
17,900.00
100.00

0.56
8.57
96.30
99.44

-

1,019,494.00
1,118,773.07
81,000.00
18,000.00
240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

-

117,000.00
129,970.00
10,389.00
3,300.00
8,980.00
235,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

117,000.00
129,970.00
10,389.00
3,300.00
8,980.00
235,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

๑๔
ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕62)
ที่

3

แผนงาน / โครงการ
2.10 เครื่องรับจอชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
2.11 ลาโพง MUSIC DJ SPEAKER BLUETOOTH
FM USB SD CARD
2.12 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (เครื่องยนต์)
2.13 งานจ้างทาบันได ปูกระเบื้องและทาทางลาด
เอียงสาหรับผู้พิการ
2.14 งานจ้างเทพื้นถนนคอนกรีต
งบสารองกรณีเหตุฉุกเฉิน

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
0.00
0.00
-

129,000.00
20,000.00

0.00
0.00

129,000.00
20,000.00

17,950.00
47,673.37

0.00
0.00

17,950.00
47,673.37

0.00
0.00

-

60,510.70
100,000.00

0.00
0.00

60,510.70
100,000.00

0.00
0.00

-

๑๕
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง กาหนดการ พิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล และพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา วิทยาลัยชุมชนสตูลได้กาหนดจัด พิธีเปิดอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนสตูล และงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุม
กาหลงอาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการจัดทากาหนดการ จัดพิธีเปิดอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล และงานพิธีประสาทอนุปริญญาเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การแต่งกายเข้าร่วมงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
1.1 ผู้ชาย ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีเหลือง สวมคลุมด้วยเสื้อสูทวิทยาลัยชุมชน
1.2 ผู้หญิง ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว สวมคลุมด้วยเสื้อสูทวิทยาลัยชุมชน
2. การเชิญแขกผู้มีเกียรติ ให้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. การพิจารณาผู้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานเด่น มอบหมายให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้ดาเนินการ
คัดเลือก และนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป

กาหนดการพิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
………………………………………………………………
เวลา
กิจกรรม
08.45 - 09.0๐ น. - ท่านประธานเดินทางมาถึงวิทยาลัยชุมชนสตูล และพักห้องรับรอง
09.0๐ - 09.3๐ น. - ท่านประธานมายังบริเวณพิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
- ท่านประธานรับฟังการกล่าวรายงานจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
- ท่านประธานกดปุ่มเปิดป้ายอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
- ท่านประธานปลูกต้นรวงผึ้ง (เป็นต้นไม้ประจาพระองค์ รัชกาลที่ 10) ด้านหน้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
- ท่านประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา2562
หมายเหตุ

กาหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
...................................................

๑๖
กาหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
******************************************
กาหนดการฝึกซ้อม
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
08.30 – 09.00 น.
ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัวและลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.
ชี้แจงกาหนดการฝึกซ้อม และชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับขั้นตอนรูปแบบงานในพิธี
09.30 – 12.00 น.
แยกกลุ่มเพื่อฝึกซ้อม
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
ฝึกซ้อม (ห้องพิธีการ ห้องประชุมกาหลง ชั้น 2 )
15.00 – 16.00 น.
รับชุดวิทยฐานะ
กาหนดการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 แต่งกายชุดวิทยฐานะที่ถูกต้องตามระเบียบ
08.30 – 09.00 น.
ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัวและลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.
ฝึกซ้อมใหญ่
11.00 – 12.00 น.
สั่งจองภาพถ่าย
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
กาหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 แต่งกายชุดวิทยฐานะที่ถูกต้องตามระเบียบ
07.00 – 08.30 น.
ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัวและลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าแถวตามลาดับชื่อเพื่อเตรียมเข้าห้องพิธีและ
ผู้สาเร็จการศึกษาพร้อมกันในห้องพิธีการ
10.00 – 12.00 น.
พิธีการ
12.00 – 13.00 น.
ถ่ายรูปหมู่

๑๗
รายละเอียดกาหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา ๒๕61
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เวลา
กิจกรรม
07.0๐ - 08.0๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัว (จุดรับรายงานตัว) ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ
- ตรวจสอบการแต่งกาย ตรวจสอบลาดับรายชื่อการเข้าแถว
08.0๐ - 08.3๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าแถวตามลาดับชื่อเพื่อเตรียมเข้าห้องพิธีและผู้สาเร็จการศึกษาพร้อมกันใน
ห้องพิธี/ผู้ที่มีผลงานดีเด่น/รับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ
08.3๐ - 09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนผู้บริหารและ
คณาจารย์ ยืนต้อนรับท่านประธานในพิธี
- ผู้แทนผู้สาเร็จการศึกษามอบพวงมาลัย
- ประธานในพิธีเข้าห้องรับรอง
09.0๐ - 09.45 น. - พิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
09.45 - 10.0๐ น. - ประธานในพิธีเข้าห้องรับรอง (พักผ่อนและสวมครุย)
10.0๐ - ๑2.0๐ น. - ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน (เพลงมหาฤกษ์)
- แขกผู้มีเกียรติและผู้สาเร็จการศึกษาภายในห้องพิธียืนพร้อมกัน
- ประธานในพิธีขึ้นประจาที่บนเวที
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และผู้สาเร็จการศึกษา
- ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวรายงานผลการดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนสตูล
โดยสังเขป
- ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวรายนาม ผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน
สาขาที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิดสอน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดแต่ละสาขา และนักศึกษาผู้มี
จิตอาสาดีเด่น รับโล่และเกียรติบัตร และกล่าวรายนามผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตร จานวน 190
คน แยกตามหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
๑. อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน 14 คน
2. อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 14 คน
3. อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จานวน 28 คน
4. อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 13 คน
5. อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 81 คน
6. อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 13 คน
7. อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา จานวน 15 คน
8. อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 คน
- ผู้แทนผู้สาเร็จการศึกษากล่าวคาปฏิญาณตน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
- ร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธีและคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและคณาจารย์
๑2.0๐ น. เป็นต้นไป - ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : กาหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๑๘
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้เชิญอาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชนสตูล เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจาณาการจัดทาหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2. การดาเนินการ อาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสตูลได้เข้าร่วมประชุม จานวน
7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน 4)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สาขาวิชาการจัดการ 6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ 7) สาขาอิสลามศึกษา สรุปผลการ
ประชุมดังนี้
1. หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้
ในหลักสูตร คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต) เนื่องจากขัดกับระเบียบของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
2. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเสนอให้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
ให้เป็น ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) โดยยึดหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนเป็นหลัก และเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรให้ครบ 4 ปี
3. มีการเสนอให้มีหลักสูตรเรียนแบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้อง
เข้าเรียนเพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการนี้จะมีการนัดประชุมอีกครั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เรื่องวันและเวลาทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อานวยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. เรื่องการเทียบโอนหน่ วยกิตของมหาลัยราชภัฎ สงขลา กรณีที่ชื่อหลักสู ตรเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน
สามารถเทียบโอนได้ ทั้ง 7 สาขา ขณะที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สามารถเทียบโอนได้เพียงสาขาเดียว คือ สาขาปกครอง
ท้องถิ่น เทียบโอนไปเรียนใน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สาขาปกครองท้องถิ่น สามารถเทียบโอน
ไปเรียนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เช่นกัน
2. วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เสนอหลักสูตรอนุปริญญาสาขาท่องเที่ยวต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักศึกษา
อนุปริญญาสามารถเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบบคู่ขนานกับหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนได้
3. การจัดการเรียนการสอน กรณีนักศึกทุน กสศ. วิทยาลัยชุมชนสตูลมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม Google classroom ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 5/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 6/๒๕62 วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น. ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 เพื่อขอรับรองรายงานการ
ประชุม
มติ ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง พิจารณาข้อบังคับของสมาคมวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามมติที่ป ระชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 5/2562 เห็ นชอบให้จัดตั้งสมาคม
วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ศึกษาแนวปฏิบัติและข้อบังคับ สมาคมวิทยาลัยชุมชน
สตูล นั้น
2. การดาเนินการ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ได้ศึกษาแนวปฏิบัติและข้อบังคับ ตามแนวทางของ
สมาคมอุทยานธรณี ส ตูล พร้อมน าเสนอข้อบั งคับของสมาคมอุทยานธรณี โลกสตูล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมเพื่ อ
พิจารณาจัดทาข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนสตูลต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ศึกษาข้อบังคับเพิ่มเติมจากสมาคม
วิทยาลัยชุมชนให้ครบถ้วน และควรตั้งคณะทางานด้วย

๒๐
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖1เมื่อวัน พุธ ที่ ๑2 กันยายน ๒๕๖1ประกอบด้วย หลักสูตร
ฝึกอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้น ไป จานวน 8 หลั กสู ตร เป้าหมาย 364 คน และหลักสูตรฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง
จานวน 14 หลักสูตร เป้าหมาย 475 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดทาเอกสารเพื่อ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
“นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” จานวน 60 ชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว และเสนออนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองแล้ว มี
มติเห็นชอบให้อนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” จานวน 60 ชั่วโมง ตามเสนอดังรายละเอียด
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” จานวน 60 ชั่วโมง
โดย นายอุสมาน บินตามะหงง เสนอให้มีนิทรรศการการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หรือการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ในวันพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตรด้วย

๒๑
ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน
ชื่อหลักสูตร การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รหัสวิชา 13071403

จานวน 60 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล
จากการประกาศของยูเนสโกให้อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีระดับโลก ส่งผลให้จังหวัดสตูลเกิดการกระตุ้นด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ แต่ละปีมีผู้ศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลจานวนมาก
ทาให้ชุมชนมีความตื่นตัวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการ
รวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการให้บริการการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของฝากของที่
ระลึก กลุ่มบริการด้านที่พัก อาหาร กลุ่มบริการนาเที่ยว กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และกลุ่มแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นอีก หนึ่งบริการที่นักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และบุคคลทั่วไปต้องการรับบริการ
เนื่องจากปัจจุบันการนวดกดจุดฝ่าเท้า (Reflexology) ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้รักษาหรือร่วมกับการรักษาโรคต่าง ๆ
อย่างได้ผล เพื่อปรับการทางานของอวัยวะให้สู่ สภาพสมดุลตามปกติ โดยการนวด และกดจุดเท้ามีผลสืบเนื่องไปยังอวัยวะ
ภายใน ซึ่งนอกจากจะบาบัดโรคภัยแล้วยังส่งผลถึงเรื่องความสวยความงามได้อีกด้วย ในการนี้สมาชิกในชุมชนพื้นที่อุทยาน
ธรณีโลกสตูลมีจึงมีความสนใจและต้องการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะจนสามารถนาไปให้บริการแก่ผู้ศึกษาดูงาน
และนักเที่ยวได้อย่างมั่นใจ สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จานวน 60 ชั่วโมง”ขึ้น ซึ่งผ่านการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
วุฒิ บั ตรหรื อประกาศนี ยบั ตร ตามพระราชบั ญ ญัติส ถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 13 ลงวันที่ 19
กันยายน 2561 โดยจะนาไปจัดอบรมแก่สมาชิกในชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จานวน 20 คน ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และ
สามารถนาไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้อย่างมั่นคง

๒๒
กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/ผู้สอน
รุ่นที่
1

จานวน
ผู้เรียน
20 คน

สถานที่
วิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล

ช่วงเวลาจัดการเรียน
ผู้สอน
การสอน
22 มิ.ย.62
นาง ฝาซีล๊ะ บิลังโหลด
ถึงวันที่ 21 ก.ค. 62 นางสาวรัชนี ฆังคะจิตร
นางสาวสุธาสินี บูเก็ม

งบประมาณในการดาเนินการ
ที่ รายการ
รายละเอียด
งบประมาณ(บาท)
1. ค่าตอบแทน 60 ชม.ๆ ละ 300 บาท
18,000
วิทยากร
2. ค่าวัสดุ
จานวน 10,410 บาท รายละเอียดดังนี้
1,650
1. ไม้กดจุด จานวน 30 อัน ๆ ละ 55 บาท
275
2. แอลกอฮอล์ทาความสะอาด 450 มล.
จานวน 5 ขวดๆ ละ 55 บาท
640
3. นีเวียครีมขนาด 250 มล.
จานวน 4 กระปุก ๆ 160 บาท
2,080
4. เบบี้ออยล์ ขนาด 125 มล.
จานวน 16 ขวดๆละ 130 บาท
225
5. ยาหม่องไพล จานวน 5 ขวด 45 บาท
150
6. สาลีก้อนถุงใหญ่ จานวน 1 ถุงๆ ละ 150 บาท
2,400
7. ผ้าขนหนูขนาด 15 x30 นิ้ว
จานวน 60 ผืน ๆ ละ 40 บาท
150
8. แป้งฝุ่น จานวน 5 กระป๋อง ๆ ละ 30 บาท
300
9. ขวดพลาสติกหัวปั้ม ขนาด 450 มล.
จานวน 5 ขวด ๆ 60 บาท
200
10. กระปุกใส่สาสี จานวน 5 กระปุก ๆ ละ 40 บาท
2,000
11. เอกสารประกอบการอบรม
จานวน 20 ชุด ๆ ละ 100 บาท
340
12. ค่าวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
จานวน 20 ใบ ๆ ละ 17 บาท
รวม
10,410
รวมทั้งสิ้น
28,410

๒๓
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรพิเศษ
1. นางฝาซีล๊ะ บิลังโหลด
ตาแหน่งปัจจุบัน
แพทย์แผนไทยชานาญการ
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ 165 ม8 ต ท่าแพ อ ท่าแพ จ สตูล 91150
เบอร์โทรศัพท์
089-681-1665
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากสถาบันการแพทย์แผน
ไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ใบอนุญาตที่ บ.ป.510
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลละงู
2. นางสาวรัชนี ฆังคะจิตร
ตาแหน่งปัจจุบัน
แพทย์แผนไทยชานาญการ
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ 362 ม. 2 ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล
เบอร์โทรศัพท์
083-896-3695
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ใบอนุญาต
ที่ พท.ป.848
ประวัติการทางาน
- พ.ศ. 2554-2559 แพทย์แผนไทย ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลมะนัง อ. มะนัง
จ. สตูล
3. นางสาวสุธาสินี บูเก็ม
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ 55 ม. 6 ต. สาคร อ. ท่าแพ จ. สตูล
เบอร์โทรศัพท์
095-032-6126
ประวัติการศึกษา
สาเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ต่อยอด 372 ชั่วโมง)
จากศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยส่วนภูมิภาค เขต 8 สานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ยะลา
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสตูล
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
1. นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ แจ้งว่า กลุ่มเกษตรกรผลผลิตปลอดภัย มีความต้องการแปรรูปเห็ด เช่น
เห็ดแช่ในน้าเกลือ โดยขอทางวิทยาลัยชุมชนช่วยจัดอบรมให้แก่กลุ่ม โดยมีนางไพลิน สุวรรณมาลา แสดงความคิดเห็นว่า
ลูกชิ้นเห็ดที่วิทยาลัยทาอยู่ในปัจจุบัน ควรนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น เช่น แช่แข็ง
เป็นต้น
2. กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
2.1 นายอับดลมานับ หลงหัน เสนอว่า ในวันพิธีประสาทอนุปริญญา ควรจะมีห้องจาลองอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่แขกที่มาร่วมงาน
2.2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ เสนอให้ นาผลผลิตที่วิทยาลัยชุมชนได้ดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนา มาจัดแสดงในงานด้วย เช่น อาหาร ขนม การนวด
2.3 ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี เสนอให้สานักวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรแสดง
รายละเอียดผลการดาเนินงานในแต่ละงานของศูนย์ฯ ด้วย
2.4 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
2.4.1 ควรทบทวนผลการดาเนินงานจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา เพื่อนามา
ปรับปรุงในปีปัจจุบัน แล้วนามาเสนอในที่ประชุม เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน
2.4.2 ควรขอความร่วมมือเครือข่ายชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนให้การส่งเสริมและ
พัฒนา มาร่วมจัดนิทรรศการในงาน
2.4.3 กรณีผู้มีผลงานเด่นในสาขาต่าง ๆ เพื่อรับโล่รางวัล ให้ฝ่ายเลขานาเสนอรายชื่อบุคคลผ่าน
ทางไลน์กลุ่มเพื่อร่วมพิจารณา แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยในเดือนถัดไป
2.5 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เสนอให้มีรางวัลสาหรับอาจารย์พิเศษดีเด่นด้วย
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3. ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอให้วิทยาลัยชุมชนจัดทาแผนการจัดหารายได้เข้าเงินรายได้
วิทยาลัยชุมชน เช่น การขายสินค้า อาหาร ขนม
4. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ เชิญชวนกรรมการสภา ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ราลึกพระคุณครู”
ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัย
ชุมชนสตูล
5. ประธานกาหนดวันประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุย้
(นางนิสรีน ล่านุย้ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

