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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 3/๒๕๖3
วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 13 : 3๐ – 16 : 00 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์
ทวีกาญจน์
3. ดร. ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
4. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
5. นายอับดลมานับ
หลงหัน
6. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
8. นายอุสมาน
บินตามะหงง
9. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางเกษร
ปะลาวัน
12. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
13. นางสาวทัศนีย์
โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานสภา)
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล (กรรมการโดยตาแหน่ง)
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายสัมฤทธิ์
เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามทีส่ ภาวิทยาลัยชุมชนสตูลมีมติเห็นควร ให้วิทยาลัยนาเสนอการดาเนิน 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปพลางก่อน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256๓) วงเงินทั้งสิ้น
7,139,490.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมี
เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 23 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 กุมภาพันธ์ 256๓ รายละเอียด ดังตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
7,139,490.00
1,830,030.00
4,872,910.00
436,550.00
-

เบิกจ่าย
5,929,286.38
1,524,085.36
4,402,201.02
3,000.00
-

เงินคงเหลือ
1,210,203.62
305,944.64
470,708.98
433,550.00
-

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
83.05
83.28
90.34
0.69
-
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(2.1) หลักสูตรฝึกอบรม
(2.2) การบริการวิชาการ
(2.2.1) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
(2.2.2) โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

7,139,490.00
1,830,030.00
4,872,910.00
187,200.00
467,460.00
94,500.00
4,123,750.00
436,550.00
81,000.00

5,929,286.38
1,524,085.36
4,402,201.02
100,000.00
451,960.00
59,148.00
3,791,093.02
3,000.00
0.00

1,210,203.62
305,944.64
470,708.98
87,200.00
15,500.00
35,352.00
332,656.98
433,550.00
81,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
83.05
83.28
90.34
53.42
96.68
62.59
91.93
0.69
0.00

162,550.00

0.00

162,550.00

0.00

128,800.00
33,750.00

0.00
0.00
0.00

128,800.00
33,750.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

ได้รับจัดสรร

0.00
0.00

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ประเภทงบประมาณ
(3) โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(3.1) โครงการรวบรวมอัตลักษณ์เพื่อรังสรรค์
ศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
(3.2) ส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(5) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(5.2) โครงการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
(6) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
งบลงทุน
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

20,000.00

3,000.00

17,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00
173,000.00

0.00
0.00

0.00
173,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๕
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
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 ได้จัดทารายงานสถานะเงินรายได้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังตารางที่ 1 - 3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานสรุปสถานะเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 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
362,894.00
3,531,084.48
416,355.00
3,114,729.48

๖
ตารางที่ 2 รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
3. บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
4. บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
5. ดอกเบี้ยเงินฝาก
6. รายได้อื่น
6.1 ค่าบารุงอาคารสถานที่
6.2 เงินสมนาคุณสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
125,520.00
362,894.00
110,420.00
319,825.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
816.50
0.00
11,100.00
38,252.50
11,100.00
38,100.00
152.50

๗
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ

แผนการใช้จ่าย

รวมรายจ่าย
งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งองค์การ
นักศึกษา)
1.2 โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
1.3 โครงการพัฒนาทักษะผู้นานักศึกษา
1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล

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

1.5 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูลเกมส์
1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1.7 โครงการราลึกพระคุณครู
1.8 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
1.9 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.10 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา

40,000.00
40,000.00
29,600.00
90,000.00
273,350.00
24,400.00
110,000.00
70,000.00
44,800.00

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
%
เงินคงเหลือ
หมายเหตุ
เดือนนี้
เบิกจ่าย
รวมทั้งปี
141,340.00 416,355.00 835,315.00 33.26
141,340.00 416,355.00 835,315.00 33.26
0.00
0.00 10,600.00
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
29,585.00

40,000.00
40,000.00
15.00

0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
99.95 อ.กัมพล บินตามะหงง

0.00
0.00 90,000.00
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
96,000.00 273,350.00
0.00 100.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00
0.00 24,400.00
0.00 อ.ดารงค์รักษ์ รักบุรี
0.00
0.00 110,000.00
0.00 อ.กัมพล บินตามะหงง
0.00
9,660.00

0.00
9,660.00

70,000.00
35,140.00

0.00 อ.เกษร ปะลาวัน
21.56 อ.วันชนะ หลีเอบ

๘
ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ที่

แผนงาน / โครงการ
1.11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.13 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2564
1.15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.16 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบฯ
1.17 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา
2563
1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่าย
100,000.00
40,000.00
50,000.00
42,200.00

27,000.00

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
เดือนนี้
รวมทั้งปี
17,440.00 42,440.00
0.00
12,420.00
0.00

0.00

129,720.00
30,000.00

5,820.00
0.00

100,000.00

0.00

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
57,560.00 42.44 อ.ประจาหลักสูตร

เงินคงเหลือ

0.00
19,920.00
0.00

40,000.00
30,080.00
42,200.00

0.00 อ.จิตรลดา โปจีน
39.84 อ.อัศวยุช เทศอาเส็น
0.00 อ.นิสรีน ล่านุ้ย

21,000.00

6,000.00

77.78 อ.ชนัญญา
ไทยนิวัฒน์วิไล
15.73 อ.มารีน่า ปะดุลัง
0.00 อ.ยูสรี โส๊ะเต่ง

20,400.00 109,320.00
0.00 30,000.00

0.00 100,000.00
0.00
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕63 จานวน 270 คน
และวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล นั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการและรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕63 ทั้งประเภททุนนวัตกรรมสายอาชีพ ชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ และประเภททั่วไป รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 12 มีนาคม 2563 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่
13 - 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งมีผู้มาสมัครในแต่ละสาขาทั้งหมด
จานวน 316 คน ดังตาราง

10

สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
จานวนผู้สมัคร 316 คน
สถานที่เรียน/สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การปกครองท้องถิ่น
การท่องเที่ยว ( ทุนนวัตกรรม )
การท่องเที่ยว ( ประสงค์เรียนทั่วไป )
การพัฒนาชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
อิสลามศึกษา
รวม

ร.ร.กาแพงวิทยา
(เรียน วันเสาร์-อาทิตย์)
รับ
สมัคร
30
44

วิทยาลัยชุมชนสตูล
(เรียน วันเสาร์-อาทิตย์)
รับ
สมัคร
30
42
30
50

วิทยาลัยชุมชนสตูล
(เรียน วันจันทร์-ศุกร์)
รับ
สมัคร
30
17
30

30

44

30
30
30
30
180

21
41
54
2
210

60

38
7

62

รวม
รับ
90
30
30

สมัคร
103
50

30
30
30
30
270

21
41
54
2
316

45
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๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑. แนวโน้มการสมัครเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้น การพัฒนาชุมชน และสาขา
อิสลามศึกษา ทั้งนี้ควรขยายเวลารับสมัครจนกระทั่งมีผู้สมัครเต็มจานวน และควรเปิดรับสมัครสาขาการท่องเที่ยว ใน
วันเสาร์-อาทิตย์ ด้วย
๒. เปิดรับสมัครรอบ 3 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ประสงค์เรียนแต่พลาดโอกาส ขาดโอกาส
๓. จากแนวโน้มความสนใจเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ มากขึ้น ดังนั้น
๔. ในอนาคตวิทยาลัยชุมชนสตูลอาจเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเปิดสอนในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือ หลักสูตร ปวช. ปวส. เป็นต้น
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕62 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕62 (block course) รุ่น 2560 รุ่น 2561 และรุ่น 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ประจา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕62 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕62 (block course) รุ่น 2560 รุ่น 2561
และรุ่น 2562 จานวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 29 รายวิชา 25 ห้องเรียน นั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ไปเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ซึง่ งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการจัดทาคะแนนเรียบร้อย
แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19))
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อ ง ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม นั้น
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร ผู้สอน นักศึกษา
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังนั้นจึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
1. ให้มีการออกสื่อประชาสัมพัน ธ์ เช่น โปสเตอร์ การอบรมการล้างมือที่ถูกวิธีและรณรงค์
การสวมหน้ากากอนามัย
2. ให้ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขในพื้นที่ และให้บริการในห้องพยาบาล
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการป่วยของนักศึกษา

๑๒
3. หากพบว่านักศึกษาป่วยหรือขาดเรียนจานวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้า อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า
หรืออื่นๆ
5. จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ล้ า งมื อ หรื อ จั ด เตรี ย มแอลกอฮอล์ เ จลอย่ า งเพี ย งพอ เช่ น
ในห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น
6. ให้มีจุดคัดกรอง อาการไข้ ไอ มีน้ามูก ในนักศึกษา บุคลากรกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าวิทยาลัย /
เข้าเรียน เพื่อแยกผู้มีอาการไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
7. ทาความเข้าใจกับบุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษาในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค การสังเกต
อาการ
8. พิจารณาเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องชุมชนคนเกินกว่า 50 คน และหากมีการจัด
กิจกรรม ต้องให้มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. การพิ จ ารณาปิ ด สถานศึ ก ษา ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาสถานการณ์ ต ามความ
เหมาะสม ครั้งละไม่เกิน 14 วัน
10. ให้มีการทาความสะอาดสถานศึกษา พื้นที่นักศึกษา บุคลากรใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน
ห้องน้า ห้องทางาน เป็นต้น ด้วยผงซักฟอก น้ายาฟอกขาว หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์อย่างน้อยวันละ 12 ครั้ง เน้นการเช็ดทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้มือจับกันบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
11. ให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา โดยใช้
งบดาเนินงานหรือเงินรายได้สถานศึกษา
12. ให้อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนผ่านบทเรียน
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา
13. จัดให้มีผู้รับผิดชอบรายงาน COVID- 19 เพื่อรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาด
ของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมเสนอให้วิทยาลัยชุมชนสตูลทาป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการป้องกัน การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 2/256๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 3/๒๕63 วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม
2563 เวลา 13 : 3๐ – 16 : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิท ยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ ได้
นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับรองรายงานประชุมชน
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่ อง กลั่นกรองการขออนุมัติ อนุปริ ญญาบัตร ผู้สาเร็ จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕62
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ด้ ว ยในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕62 มี นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล รุ่น 2556 , รุ่น 2557 ,รุ่น 2558 , รุ่น 2559 และรุ่น 2560เรียนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)พ.ศ.2552 และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560หมวดที่ 5 การสาเร็จ
การศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่าในแต่ละ
รายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ไม่มีพันธะทาง
การเงินหรือพันธะอื่นๆ กับวิทยาลัย ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและสอบผ่านการประมวลความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัย
กาหนด แล้วนั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลสานักวิชาการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จบตาม
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสตูล รวมจานวน 163 คน (ดังตาราง) เรียบร้อยแล้ว ทุกคนเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีหนี้ค้างชาระกับวิทยาลัยชุมชนสตูล
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จาแนกตามสาขาวิชา
ที่
1.
2.
3.
4.

อนุปริญญา
รุ่น 2556 รุ่น 2557 รุ่น 2558 รุ่น 2559 รุ่น 2560 รวมทั้งสิ้น
สาขาวิชา
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
2 คน
32 คน
34 คน
การจัดการทั่วไป
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า 1 คน
1 คน
18 คน
20 คน
การท่องเที่ยว
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
2 คน
2 คน
การพัฒนาชุมชน
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
21 คน
21 คน
การปกครองท้องถิ่น

๑๔
ที่
5.
6.
7.
8.

อนุปริญญา
รุ่น 2556 รุ่น 2557 รุ่น 2558 รุ่น 2559 รุ่น 2560 รวมทั้งสิ้น
สาขาวิชา
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
1 คน
1 คน
65 คน
67 คน
การศึกษาปฐมวัย
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
1 คน
1 คน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
5 คน
5 คน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช า
13 คน
13 คน
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น
1 คน
1 คน
1 คน
6 คน
154 คน 163 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องแล้ว เมื่อคราวประขุมครั้งที่
3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้สาเร็จการศึกษา และให้เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองความถูกต้องและให้ความเห็นชอบเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติอนุปริญญาบัตรต่อไป
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระเบี ย บสถาบัน วิ ท ยาลั ย ชุ มชน ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ กษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ต่ ากว่ า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 5)
3.2 แนวปฏิบัติเรื่องการอนุมัติผลการเรี ยน การอนุมัติการสาเร็จการศึกษาและการออก
หลักฐานแสดงผลการสาเร็จการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.3 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องแล้ว เห็นชอบเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติ
อนุปริญญาบัตรต่อไป
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕63เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 1/๒๕๖2เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 พฤศจิ ก ายน๒๕๖2
ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมจานวน 15 หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดทาเอกสารหลักสูตร
จานวน1หลักสูตรคือหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้นจานวน 45 ชั่วโมงโดยขอใช้หลักสูตรช่างตัดผมจากวิทยาลัยชุมชน
สงขลาซึ่ง ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรได้น ามาปรั บปรุงพัฒนาให้ เข้ากับบริบทของวิทยาลั ยชุมชนสตูลพร้อมจัดส่ งเนื้อหา
หลักสูตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามลาดับ (รายละเอียดหลักสูตรดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ
สภาวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มติที่ประชุม โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครอบคลุมคาอธิบายรายวิชา และนาเสนอต่อที่ประชุมสภา

๑๕
วิทยาลัยชุมชนสตูลเพื่อขออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มการบริหาร
จัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ลาดับ
1.

รหัส

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
13

ชื่อหลักสูตร

13060703 หลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
32

รวม
ชั่วโมง

หมายเหตุ

45

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ทีประชุมอนุมัติ หลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น จานวน 45 ชั่วโมง
วาระที่ 4.3 เรื่อง อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕63เมื่ อ คราวประชุ มครั้ ง ที่ 1 1/๒๕๖2 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖2
ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม จานวน15หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรได้ดาเนินการ และจัดทาเอกสารเพื่อจัดการเรียนการ
สอนหลั กสู ตรฝึ กอบรม จ านวน 1 หลั กสู ตร ดังรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสภาวิช าการ ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลเพื่อขออนุมัติต่อไป
ลาดับ

1.

รหัส

ชื่อหลักสูตร

13060703 หลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)

13

32

รวมชั่วโมง หมายเหตุ

45

๑๖
ขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน
ชื่อหลักสูตร ช่างตัดผมชายเบื้องต้น

รหัสหลักสูตร 13060703

จานวน 45 ชัว่ โมง

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันช่างตัดผมชายถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ การตัดผมชาย ต้องมีทักษะและ
ประสบการณ์ มีความละเอียด ประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน เป็นหลักสาคัญ จึงจะทาให้ผู้บริการประทับใจ และเรียกใช้
บริการอย่างสม่าเสมอ ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐาน ตั้งแต่ ทักษะในการตัดผม ประกอบด้วย ทรงสูง ทรงกลาง ทรงต่า
ทรงสมัยนิยม ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการออกแบบทรงผมให้
เข้ากับใบหน้า ขั้นตอนการตัดผมที่ถูกต้องนาไปใช้งานได้จริงจึงเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถนาไปต่อยอดธุรกิจได้ใน
อนาคต
จากการสารวจพบว่า กลุ่มผู้เรียน หมู่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล มีความต้องการฝึกอบรมหลักสูตร
“ช่างตัดผมชายเบื้องต้น” ผู้รับผิดชอบจึงดาเนินการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
จานวน 45 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้มีความรู้ มีทักษะ นาไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย / สถานที่ /ผู้สอน
รุ่นที่ จานวนผู้เรียน
1.

25 คน

สถานที่
ณ อาคารอเนกประสงค์
เลขที่ 46/2 หมู่ 1
ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

ช่วงเวลาจัดการเรียนการ
ผู้สอน
สอน
2 เมษายน 2563
นายธิติวุฒิ ณ มณี
ถึง
9 เมษายน 2563

งบประมาณในการดาเนินการ
ที่
รายการ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าวัสดุฝึกอบรม
3. ค่าใช้สอย

รายละเอียด
ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 45 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 รุ่น
= 13,500 บาท
ค่าวัสดุฝึกอบรม 9,750 บาท x 1 รุ่น (รายละเอียดดังแนบ)
ค่าใช้บริการสถานที่ 1,500 บาท x 1 รุ่น
รวม

งบประมาณ
13,500 บาท
9,750 บาท
๑,500 บาท
24,750 บาท

๑๗
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน / วิทยากรพิเศษ
1. นายธิติวุฒิ ณ มณี
ตาแหน่งปัจจุบัน
เปิดดาเนินธุรกิจเสริมสวย ตัดและออกแบบทรงผมชาย เจ้าของร้านตัดผมชาย ธิติ
วุฒิ ณ มณี อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นเวลา 20 ปี
สถานที่ทางาน
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 7 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สถานทีต่ ิดต่อได้
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 7 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์
081 897 4659
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ด้านการออกแบบทรงผมและธุรกิจเสริมสวย
จาก โรงเรียนสอนเสริมสวยดาวสยาม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสอน
เสริมสวยนวลอนงค์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสอนเสริมสวยเกศเกล้า
ประวัติการทางาน
เปิดดาเนินธุรกิจเสริมสวย ตัดและออกแบบทรงผมชาย เจ้าของร้านบอดีเซ็นเตอร์
กรุ๊ป อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นเวลา 20 ปี สอนการออกแบบ และตัดผมชายตัวต่อตัวที่ร้าน เป็นวิทยากร สอนตัด
ผมชาย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัลแชมป์ ผมแกรนด์ แชมป์เปี้ยน กรังปรี ไทยแลนด์ จากสมาคมเสริมสวยแห่ง
ประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมเสริมสวยจังหวัดสตูล ปี 2558

รายการวัสดุหลักสูตร“ช่างตัดผมชายเบื้องต้น”
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
หวีรอง
ปัตตะเลี่ยนไร้สาย
ด้ามมีดโกน
ใบมีดโกน 2 คม
แปรงปัดเศษผม
หัวหุ่นชายสาหรับฝึกตัด
ขาตั้งหัวหุ่น

จานวน
3 อัน
3 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
2 อัน
2 หัว
2 ชุด
รวม

ราคาต่อหน่วย
100
1,580
100
350
80
500
1,500

ราคารวม
300
4,740
200
350
160
1,000
3,000
9,750

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ ง ระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิ การว่า ด้ว ยการจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยให้เลื่อนกาหนด การ
อบรมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

๑๘
วาระที่ 4.4 เรื่อง เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรร
หานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดย
กาหนดรับสมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน ระหว่างวันที่ 3 – 23 มีนาคม 2563
ในวัน
เวลาราชการนั้น (รายละเอียดดังแนบ)
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภา
สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูล
เสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภาสถาบั น โดยวิ ธี ลั บ เมื่ อ คราวประชุ ม บุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอชื่อ จานวน
35 คน
ผลการเสนอชื่อโดยวิธีลับ พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เสนอชื่อ
ดร.สิริ
กร มณีรินทร์ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน พร้อมนี้ได้สืบค้นประวัติและผลงานโดยสังเขป รายละเอียด
ดังแนบ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอ ดร. สิริกร มณีรินทร์ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน

๑๙

ประวัติและผลงานโดยสังเขป

ดร.สิริกร มณีรินทร์
1. ประวัติส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2494
คู่สมรส
พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์
อดีตวุฒิสมาชิกและอดีตรองผู้บัญชาการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่อยู่
5 ซอยรามคาแหง 30 ถนนรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์
๐๘๑๘๑๒๐๒๐๒ E-mail : s.maneerin@hotmail.com
2. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Bachelor Degree (Arts), University of Sydney, Australia
(Colombo Plan Scholarship)
Master Degree (Comparative Literature),
Doctorate Degree (Comparative Literature), University of Paris VII, France

พ.ศ.2519
พ.ศ.2525
3. ประวัติการทางาน
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2517–2531
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2531–2544 ผู้บริหารบริษัทยนตรกิจกรุ๊ป ด้านการฝึกอบรมและการบริการหลังการขาย
พ.ศ. 2550–2556 ผู้บริหาร บ.คีรีวารีจากัด
พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ชญาสิริ จากัดและบริษัท สิริชญา จากัด
ตาแหน่งทางการเมือง
มิถุนายน 2544–มีนาคม2547 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนาคม–มิถุนายน2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔. ผลงาน/ประสบการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่นายกสภาสถาบัน
ประสบการณ์งานเพื่อสังคม
พ.ศ. 2542–2544 อนุกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2544–ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิพัฒนาการเรียนรู้
พ.ศ. 2547–2550 ประธานผู้ก่อตั้งสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน)

๒๐
พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน
พ.ศ. 2552–2557
พ.ศ. 2555–2557

ที่ปรึกษามูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
พิธีกรดาเนินรายการ“รักเมืองไทย”ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ช่อง TNN 2
กรรมการบริหาร สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
และประธานอนุกรรมการ สานักงานอุทยานการเรียนรู้
พ.ศ. 2548–2558 ประธานก่อตั้ง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชุมชนกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2552–2562 กรรมการ คณะกรรมการวิชาการเพื่อการจัดตั้งนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พ.ศ. 2555–2559 ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ในการจัดตั้ง
อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีและนราธิวาส
พ.ศ. 2555–2558 ทีป่ รึกษาโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” และโครงการ “ประกวด
สื่อการศึกษาด้านคุณธรรม” บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556–2558 ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนชุมชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2557–2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้
และรองประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ)
พ.ศ. 2557–2558 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกลไกกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์ สภาปฎิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา
พ.ศ. 2557–2562 กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพ โดย สถานทูตฝรั่งเศสประจา
ประเทศไทย
พ.ศ. 2558– ปัจจุบัน รักษาการณ์นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558–2562

พ.ศ. 2559–2560

พ.ศ. 2560–2562

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ กระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(หัวหน้าคณะทางานด้านการศึกษาปฐมวัยและการแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ)
- คณะทางานเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
- กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้,กระทรวงวัฒนธรรม
- อนุกรรมการเในคณะอนุกรรมการเด็กเล็กในคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒๑
พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริหาร รร.ฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพ(โดยรัฐบาลฝรั่งเศส)
- ประธานคณะกรรมการวิชาการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัล
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาลม์อะคาเดมิกซ์ ชั้น ออฟฟิสิเยร์ (รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส)
- เข็มเสมาคุณูปการ(กระทรวงศึกษาธิการ)
- รางวัลวัฒนคุณาธร (ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม-กระทรวงวัฒนธรรม)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
กาหนดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมชบา ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางนิสรีน ล่านุย้ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

