๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 1/๒๕๖2
วันพฤหัสบดี ที่ ๑0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 30 – 19 : 00 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
2. นายเหมพงศ์
3. นายสัมฤทธิ์
4. ดร.ทวีศักดิ์
5. นายอับดลมานับ
6. นายวิทชัย
7. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์
8. นางไพลิน
9. ดร.วรรณดี
10. นางเกษร
11. นางนิสรีน
12. นางสาวทัศนีย์

แสงเจริญ
ทวีกาญจน์
เลียงประสิทธิ์
พุฒสุขขี
หลงหัน
อรุณอร่ามศักดิ์
ทองเนื้อแข็ง
สุวรรณมาลา
สุธาพาณิชย์
ปะลาวัน
ล่านุ้ย
โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายอุสมาน
บินตามะหงง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางช่อมาลี
นาคบรรพต กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13 : 30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.๑ ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุปเรื่อง
1. นายวรัตน์ แสงเจริญ
1.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2562 วันที่เสาร์ 12 มกราคม 2562 คาขวัญวันเด็ก
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” หลายหน่วยงานในจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นต้น
1.2 การจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคสตูลจัดงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคใต้ ระหว่าง
วันที่ 11-13 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานวันที่ 12 มกราคม 2562
3. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับมอบหมายจากสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ให้
เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.1 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน ธันวาคม
2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา ตามกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่ายที่ วิท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ รับ จัด สรรตาม
พระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 19,201,950 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
นั้น ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้ว จานวน 9,514,445.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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 และ
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.62-ก.ย.62) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2

๓
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ประเภทงบประมาณ
รวมทัง้ หมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
9,514,445.00
1,813,200.00
5,517,645.00
2,066,600.00
117,000.00

เบิกจ่าย
4,023,752.96
863,400.00
2,712,637.96
330,715.00
117,000.00

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
5,490,692.04
42.29
949,800.00
47.62
2,805,007.04
49.16
1,735,885.00
16.00
0.00
100.00

๔
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

9,514,445.00
1,813,200.00
5,517,645.00
187,200.00
429,060.00
63,000.00
4,838,385.00
2,066,600.00
300,300.00

4,023,752.96
863,400.00
2,712,637.96
60,000.00
214,530.00
31,572.00
2,406,535.96
330,715.00
112,990.00

5,490,692.04
949,800.00
2,805,007.04
127,200.00
214,530.00
31,428.00
2,431,849.04
1,735,885.00
187,310.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
42.29
47.62
49.16
32.05
50.00
50.11
49.74
16.00
37.63

223,500.00
123,500.00
100,000.00
32,000.00
244,300.00

22,200.00
22,200.00
0.00
0.00
14,835.00

201,300.00
101,300.00
100,000.00
32,000.00
229,465.00

9.93
17.98
0.00
0.00
6.07

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๕
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประเภทงบประมาณ
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มี
จานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.2) โครงการพัฒนาหลักสูตร
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบลงทุน

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

182,300.00

13,620.00

168,680.00

7.47

32,000.00
30,000.00
1,018,500.00
509,250.00
509,250.00

1,215.00
0.00
180,690.00
106,000.00
74,690.00

30,785.00
30,000.00
837,810.00
403,250.00
434,560.00

3.80
0.00
17.74
20.81
14.67

48,000.00
200,000.00
117,000.00

0.00
0.00
117,000.00

48,000.00
200,000.00
0.00

0.00
0.00
100.00
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วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน ธันวาคม 2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา ตามมติป ระชุม สภาวิท ยาลั ยชุม ชนสตูล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วัน ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
นั้น ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้เสนอแผนดังกล่าวไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ.2560 หมวด 3 ข้ อ 13 ในกรณี ที่ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี อ อกใช้ ไม่ ทั น
ปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ที่ เสนอแผนไปยั งสถาบั น ได้ ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของ
งบประมาณที่เสนอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
6,132,589.13
153,379.72
6,285,968.85
341,705.00
5,944,263.85

ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา
2.2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
2.3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
2.4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
2.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
2.6 รายได้อื่น
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
134,759.72
153,379.72
30.00
6,690.00
130,540.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689.72
689.72
3,500.00

6,000.00

7
ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)
ที่

แผนงาน/โครงการ
รวม

1

งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.4 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.6 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.7 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
1.10 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.11 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่าย
3,678,550.00
1,519,550.00
244,000.00
100,000.00

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

341,705.00 3,336,845.00
122,705.00 1,396,845.00
46,245.00
197,755.00
0.00
100,000.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
9.29
8.08
18.95
0.00
-

30,400.00

0.00

30,400.00

0.00

-

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

-

40,000.00
80,000.00
50,000.00
90,000.00

0.00
0.00
0.00
76,460.00

40,000.00
80,000.00
50,000.00
13,540.00

0.00
0.00
0.00
84.96

-

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

-

445,150.00

0.00

445,150.00

0.00

-

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

-

8
ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕61)
ที่
2

แผนงาน / โครงการ
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 30 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ารวมหญิงและชาย
2.4 งานเขียนแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารงานโรงแรมและการท่องเที่ยว

แผนการใช้จ่าย
2,159,000.00
81,000.00
18,000.00
1,460,000.00
600,000.00

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

219,000.00 1,940,000.00
0.00
81,000.00
0.00
18,000.00
219,000.00 1,241,000.00
0.00

600,000.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
10.14
0.00
0.00
15.00
0.00

หมาย
เหตุ
-

๙
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
๑. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล จานวน 29 ,700,000
บาท (ยี่ สิ บ เก้าล้ านเจ็ ดแสนบาทถ้ว น) โดยแบ่ งงวดงานและงวดเงิน จานวน 10 งวด ซึ่งวิท ยาลั ย ชุม ชนสตูล ได้
ดาเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังตาราง
งวดงาน/งวดเงิน

จานวนเงิน (บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

วันที่จ่าย

- งวดที่ 1 วันที่ 4 ก.พ. 61

1,188,000.00

949,872.00

19 ก.พ.61

- งวดที่ 2 วันที่ 6 มี.ค. 61
- งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 61
- งวดที่ 4 วันที่ 5 พ.ค. 61
- งวดที่ 5 วันที่ 4 มิ.ย. 61
- งวดที่ 6 วันที่ 4 ก.ค. 61
- งวดที่ 7 วันที่ 8 ส.ค. 61
- งวดที่ 8 วันที่ 17 ก.ย.61
- งวดที่ 9 วันที่ 27 ต.ค.61

1,782,000.00
2,079,000.00
2,673,000.00
1,782,000.00
3,267,000.00
3,267,000.00
2,673,000.00
2,970,000.00

1,782,000.00
2,079,000.00
2,673,000.00
1,782,000.00
3,267,000.00
3,267,000.00
2,673,000.00
2,970,000.00

14 มี.ค.61
11 เม.ย.61
16 พ.ค.61
5 ก.ค.61
4 ก.ย.61
25 ก.ย.61
29 ต.ค.61
20 พ.ย.61

- งวดที่ 10 วันที่ 16 ธ.ค.61

8,019,000.00 8,009,621.25

รวมทั้งสิ้น

29,700,000.00 29,452,493.25

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

11 ธ.ค.61

หมายเหตุ
คืนเงินค่าเสาเข็ม
238,128.00 บาท

เงินคงเหลือ
9,378.75 บาท
(คืนค่ามิเตอร์น้า)
ส่งคืนรายได้แผ่นดิน

๑๐
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.๔ เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้งที่ 10/๒๕62 วัน ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕61 ซึ่ งสถาบั น ได้ จั ด สรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้ น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน
2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของเดือน
ถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รั บทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนิน การ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังแนบ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑๑

ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ที่
กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
- กิจกรรม ยืมมากลุ้นมาก ครั้งที่ 3

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(ชุมชนตาบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล )
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
ทั่วไป
- กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านมัคคุเทศก์ทั่วไป (5 เส้นทาง)
4. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2562

วัน เดือน ปี
1-28 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายภายในวิทยาลัย
และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
และประชาชนทั่วไป
13-15 กุมภาพันธ์ 2562 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
17-23 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านมัคคุเทศก์ทั่วไป

18-25 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์
บุคลากรและ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

สถานที่
ห้องสมุดวิทยาลัย
ชุมชน อาคารศูนย์
วิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิตรลดา โปจีน

สมาชิกเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตาบลทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล จานวน 40
คน
ประชาชนทั่วไป หรือ
นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสตูลและ
จังหวัดใกล้เคียง

ตาบลทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

น.ส.เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์

เพื่อรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ประชาชนทั่วไป ที่มี
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติตาม
ประกาศ

5 เส้นทางตาม
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
กรมการท่องเที่ยว
กาหนด
(ภาคใต้
ภาคกลาง)
วิทยาลัยชุมชนสตูล งานทะเบียนและวัดผล

๑๒
ที่
กิจกรรม
5. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อมหรือทาประโยชน์แก่ชุมชน

วัน เดือน ปี
20-21 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษารู้จักบาเพ็ญตน
ช่วยเหลือสังคมเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม
6. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้
- กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งาน
งานแอพพลิเคชั่นการ
แอพพลิเคชั่นการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล 50 คน

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้าน
นายกัมพล บินตามะหงง
เกาะสาหร่าย
อ.เมือง จ.สตูล
ประชาชนทั่วไป หรือ วิทยาลัยชุมชนสตูล นายอัศวยุช เทศอาเส็น
นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสตูล จานวน
30 คน

๑๓
วาระที่ 1.2.๕ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
ธันวาคม 2561
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้
วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
2. การดาเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง การจัดโครงการมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ของวิทยาลัยชุมชน
7 จังหวัดภาคใต้ ประจาปี ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดโครงการมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 7 จั ง หวั ด ภาคใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 19 – 20 มกราคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าอบรมนาความรู้และทักษะวิชาการ วิชาชีพ มาใช้ในทางสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแสดง
การประกวด แข่งขัน และจัดนิทรรศการ
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการประชุมและแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่วิทยาลัยชุนชนสตูลได้เข้าร่วม มีดังต่อไปนี้
2.1 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ การทาบุหงาซีแระ การแต่งหน้าเค้ก การจีบผ้าโต๊ะ
วิทยากร การเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะด้วยมือ
2.2 การแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่
2.2.1 สาขาพัฒนาชุมชน
หัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์เด่นชุมชน
2.2.2 สาขาปฐมวัย
หัวข้อเรื่อง การผลิตสื่อสาหรับเด็กปฐมวัย
2.2.3 สาขาปกครองท้องถิ่น
หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ชุมชน
2.2.4 สาขาการจัดการทั่วไป หัวข้อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง การสร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย
Infographic
2.3 การแข่งขันบนเวที 4 รายการ ประกอบด้วย
2.3.1 การประกวด Smart Boy และ Smart Girl
2.3.2 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
2.3.3 การอ่านสุนทรพจน์
2.3.4 การประกวดขับร้องเพลงสากล

๑๔
2.4 การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งบนเวที และ โปสเตอร์
2.5. นิทรรศการและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของวิทยาลัยชุมชน
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ของวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด ภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 5 ดังกาหนดการ
กาหนดการ
มหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 13.00 – 20.00 น.

ทุกวิทยาลัยชุมชนเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 13.00 – 14.00 น.

พิธีเปิดงาน

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.

13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
17.00 – 21.00 น.

เวทีการแสดง

ห้องแข่งขันทักษะ
วิชาการ

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะ
(ชาย)
ทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับ
การแสดงของนักศึกษาจาก
อนุปริญญา ทั้งสิ้น
วิทยาลัยชุมชนพังงา
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 5 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชา
(หญิง)
การศึกษาปฐมวัย
การแสดงของนักศึกษาจาก
- สาขาวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ปกครองท้องถิ่น
การแข่งขันการร้องเพลงสากล
ประกาศผลและมอบรางวัลการ - สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป
แข่งขัน
- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พิธีเปิดมหกรรมวิชาการสร้างงาน - สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน
สร้างอาชีพ
การแสดงของนักศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เทศน์แอนด์ทอล์ค โดย พระมหา
สมปอง คาลปุตโต
การประกวด Smart Boy & Girl

ห้อง
นาเสนอ
โครงการ
นักศึกษา

ห้องนาเสนองานวิจัย

นาเสนองานวิจัยการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชน
ได้แก่
- วิทยาลัยชุมชนพังงา
- วิทยาลัยชุมชนระนอง
- วิทยาลัยชุมชนสตูล
- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
- วิทยาลัยชุมชนยะลา
- วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
- วิทยาลัยชุมชนสงขลา

๑๕
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.

12.15 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

เวทีการแสดง

ห้องแข่งขันทักษะ
วิชาการ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ
การแข่งขันร้องเพลง การแข่งขันทักษะ
ลูกทุ่ง (ชาย)
วิชาชีพ
- การจับจีบผ้า
การแสดงของ
- การแต่งหน้าขนม
นักศึกษาจาก
เค้ก
วิทยาลัยชุมชน
- การทาบุหงาซีเระ
ปัตตานี
- การเย็บกระเป๋า
ผ้าด้วยมือ
การแข่งขันร้องเพลง
ลูกทุ่ง (หญิง)
การแสดงของ
นักศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนยะลา

การแสดงดนตรีของ
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา
การแสดงดนตรีของ
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส
การกล่าวสุนทรพจน์
ของผู้ชนะเลิศ (ชาย
,หญิง)
การร้องเพลงสากล
ของผู้ชนะเลิศ
การร้องเพลงลูกทุ่ง
ของผู้ชนะเลิศ(ชาย
,หญิง)
พิธีปิดมหกรรม
วิชาการสร้างงาน
สร้างอาชีพ

ห้องนาเสนอ
โครงการนักศึกษา

ห้องนาเสนองานวิจัย

นาเสนอโครงงาน/
โครงการ ได้แก่
- สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ห้อง 1)
- สาขาปกครอง
ท้องถิ่น (ห้อง 2 )
หมายเหตุ : วชช.
ละ 15 นาที
นาเสนอโครงงาน/
โครงการ ได้แก่
- สาขาการจัดการ
ทั่วไป (ห้อง 1)
- สาขาการศึกษา
ปฐมวัย (ห้อง 2 )
หมายเหตุ : วชช.
ละ 15 นาที

นาเสนองานวิจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ได้แก่
- วิทยาลัยชุมชนพังงา
- วิทยาลัยชุมชนระนอง
- วิทยาลัยชุมชนสตูล
- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
- วิทยาลัยชุมชนยะลา
- วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
- วิทยาลัยชุมชนสงขลา
หมายเหตุ : วชช.ละ 20
นาที

๑๖
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ มีกรรมการเข้าร่วมงานดังนี้
๑. นายวรัตน์ แสงเจริญ
๒. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
๓. ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
๑. วิทยาลัยชุมชนสตูล ควรถอดบทเรียนจากการจัดงานครั้งนี้มาพัฒนาการจัดงานวิทยาลัยชุมชน
ในโอกาสที่สตูลเป็นเจ้าภาพ
๒. ควรมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ มากกว่าการประกวดร้องเพลง และการประกวด
Smart Boy & Girl
ในการนี้ นายวรัตน์ แสงเจริญ แสดงความเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนสตูล ควรจัดงานมหกรรมวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนสตูลทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 1.2.7 เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61
รุ่น 2556 รุ่น 2557 รุ่น 2558 รุ่น 2559 รุ่น 2560และรุ่น 2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา วิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้ดาเนิน การจัดการเรียนการสอนระดับ อนุ ปริญ ญา ประจา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61 รุ่น 2556 รุ่น 2557 รุ่น 2558 รุ่น 2559 รุ่น 2560 และ รุ่น ๒๕๖๑ จานวน
8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 77 รายวิชา 31 ห้องเรียน นั้น
๒. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ไปเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม ๒๕60 และวันที่ 22-23 ธันวาคม ซึ่งงานวัดและประเมินผล ได้
ดาเนินการจัดทาคะแนนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 12 / 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ มี การประชุ มกรรมการสภาวิทยาลั ยชุ มชนสตู ล ครั้งที่ 12/๒๕61 วันอั งคาร ที่ 11 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 09 : 0๐ น. – 16 : 00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังหน้า 21 - 40
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕61 พร้อมเสนอให้ไปจัดประชุมที่ชุมชนเกาะสาหร่าย
อีกชุมชน

๑๗
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มาตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ครั้ ง ที่ 12/2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมแนะนาให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนใน
ชุมชนตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า นั้น
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงขอนาเสนอตัวอย่างการดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าปาเต๊ะ ซึ่งได้ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน นาเสนอโดยนางนงนุช ถวิลวรรณ์ ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนั้น
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อ ผ้าปาเต๊ะ ด้วย เนื่องจากพบว่า
ปัจจุบัน ร้านจาหน่ายเสื้อผ้าปาเต๊ะหลายร้านส่งไปตัดเย็บกับช่างที่อาเภอหาดใหญ่
2. นางไพลิน สุวรรณมาลา เสริมว่าควรมีหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเพิ่มทางเลือก ในการ
ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า
3. นายวรัตน์ แสงเจริญ
3.1 ประสานงานกับร้านปาเต๊ะที่ควนโดนเรื่องการตลาดและการตัดเย็บ
3.2 นาเสนอ ประชาสัมพันธ์ สินค้าอย่างต่อเนื่อง
3.3 ควรนาไปขายในงานมหกรรมวิชาการที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล
3.4 นาไปวางจาหน่ายจุดสาคัญที่มีนักท่องเที่ยว เช่น จุดชมวิวท่าอ้อย ท่าเรือปากบารา
4. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
4.1 โครงการนี้เป็น Best practice ของทุก ๆ โครงการควรนาเป็นตัวอย่างการพัฒนา
4.2 ควรใช้ผ้าปาเต๊ะ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย
4.3 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทุกคน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะให้เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
ชุมชน

๑๘
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยอัตราการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(รายละเอียดดังแนบ)
2. การดาเนินงาน ด้วยประกาศดังกล่าวได้กาหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน สาหรับค่าบารุงการศึกษาทุกหลักสูตรนั้นได้ในอัตรา 30-40 บาท ดังนี้
ตารางอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (ค่าบารุงการศึกษา)
ผลการพิจารณา
อัตราการเก็บ
ผลการพิจารณา
กลั่นกรอง
ค่าธรรมเนียม
โดยกรรมการสภา
หมายเหตุ
หลักสูตร
โดยอนุกรรมการ
การศึกษาในวิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิชาการ
ชุมชน (บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
อนุปริญญา
30-40
30
รอพิจารณา
การศึกษาใน
ประกาศนียบัตร
30-40
30
รอพิจารณา
วิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้แก่ ค่าวัสดุ
ประกาศนียบัตร
30-40
30
รอพิจารณา
อุปกรณ์การศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
เก็บเฉพาะหน่วยกิต
สัมฤทธิบัตร
30-40
30
รอพิจารณา

ภาคปฏิบตั ิหรือ
กิจกรรมนอกสถานที่

เพื่อให้การจัดเก็บอัตราค่าบารุงการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล จึงขอให้กรรมการสภาพิจารณาอัตราที่เหมาะสมเพื่อวิทยาลัยชุมชนสตูลนาไปปฏิบัติต่อไป
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ อนุกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติให้เก็บค่าบารุงการศึกษาในอัตราหน่วยกิตละ 30 บาท
ทุกหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เก็บค่าบารุงการศึกษาในอัตราหน่วยกิตละ 30 บาททุกหลักสูตร

๑๙
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ด้ ว ยมติ ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้งที่ 11/2561 คราววั น ที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้เปลี่ยนการเปิดภาคเรียนประจาปีการศึกษา จากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนมิถุนายน
นั้น
2. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้กาหนดแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ประจาภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 7 สาขา เป้าหมาย 300 คน ดังนี้
ที่

สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. สาขาวิชาอิสลามศึกษา
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

จานวนที่รับเพิ่ม/สถานที่
เรียน
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ โรงเรียนกาแพงวิทยา
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ณ โรงเรียนกาแพงวิทยา
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล*
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล**
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล**
รวมจานวน 7 สาขาวิชา

จานวน/
คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
300 คน

ช่วงเวลาเรียน
เรียน
เรียน
(เสาร์-อาทิตย์) (จันทร์ –ศุกร์)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

เนื่องจากตามจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5
ปี และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ .
2560 หมวดที่ 8 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 27 การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนครบ 5 ปีแล้วจานวน จานวน 3
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้ อนุกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2562 จานวน ๗ สาขาวิชา เป้าหมาย 300 คน

๒๐
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เสนอ
ขอทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
๑. ควรเพิ่มเป้าหมาย สาขาการท่องเที่ยวภาคปกติ จานวน 30 คน
๒. การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Geo Park ไว้ในหลักสูตรด้วย
๓. ให้มีคณะทางาน ประชาสัมพันธ์ แนะแนว การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดทาแผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน และควรจัดกิจกรรม Open house
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ เสนอให้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาที่มุ่งสู่อาชีพ เช่น หลักสูตรผู้ช่วยบริบาล
โดยมีนางไพลิน สุวรรณมาลา ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรที่น่าสนใจปัจจุบัน คือ การผลิตบุคลากรปฏิบัติงานประเภท Care
Giver เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เป็นต้น ขณะที่ นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
มีความเห็นว่า ต้องมีหลักสูตรเฉพาะทาง ที่เหมาะสมอาการหรือลักษณะของผู้รับบริการ
นายอับดลมานับ หลงหัน เชิญชวนให้ทีมสารวจอุทยานธรณี ลงพื้นที่สารวจบริเวณเขาสันคลาคีรี ในเขตตาบล
เกตรี ซึ่งอาจพบฟอสซิลหรือเรื่องธรณีวิทยาที่น่าสนใจ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุ มัติแผนการรับ สมัครนักศึกษาหลั กสูตรอนุปริญ ญา ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ห ากสาขาการ
ท่องเที่ยว ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้เพิ่มเป้าหมายสาขาการท่องเที่ยวภาคปกติ จานวน 30 คน
2. อนุมัติให้ดาเนินการประกาศรับสมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเมื่อหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันเรียบร้อยแล้ว
วาระที่ 4.3 เรื่อง อนุมัติระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี
การศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 7 สาขาวิชา รวม 300 คน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม
2562 แล้วนั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้จัดทาระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้ งนี้ อนุ ก รรมการวิช าการได้ พิ จารณากลั่ น กรองแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบระเบี ยบการรับ สมัค รนั กศึ กษา
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา 2562
๓. กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนว่ าด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา)
มติ อนุมัติระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา โดยให้
เปลี่ยนรูปสื่อสัญลักษณ์ Geo Park เป็นรูปดอกดาหลาแทนรูปช้าง

๒๑
วาระที่ ๔.4 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร”
สรุปเรื่อง
3. ความเป็น มา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตร
ฝึ ก อบรม ประจ าปี งบประมาณ ๒๕62 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๖1 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑2 กั น ยายน ๒๕๖1
ประกอบด้วย หลั กสูตรฝึ กอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 8 หลักสู ตร เป้าหมาย 364 คน และหลั กสูตร
ฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 11 หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
4. การด าเนิ น การ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร นายด ารงค์ รั ก ษ์ รั ก บุ รี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล และจัดทาเอกสารหลักสูตร
ฝึกอบรม จานวน 1 หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ลาดับ
1

รหัส

ชื่อหลักสูตร

13091207 การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
12

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
18

รวม
ชั่วโมง
30

หมายเหตุ
หลักสูตรฝึกอบรม
(ต่ากว่า 45 ชม.)

ทั้งนี้ อนุกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตร“การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร”
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร”
วาระที่ 4.6 เรื่อง เห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดาเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0595(1)/8 ลงวันที่ 2 มกราคม
2562 โดยขอให้ วิท ยาลั ย ชุม ชนประชาสั ม พั น ธ์การสรรหากรรมการ และร่ว มเสนอรายชื่ อผู้ ส มควรดารงต าแหน่ ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิทยาลัยชุมชน จานวน 1 รายชื่อ นั้น (รายละเอียดดังแนบ)
2. การด าเนิน การ วิ ทยาลั ยชุมชนสตูล ในคราวประชุมบุ คลากรวิท ยาลั ยชุมชน ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล มีมติไม่เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควร
ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2558
- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2558

๒๒
ในการนี้ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน มีความเห็ นว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลผู้ สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ ศาสตราจารย์ครองชัย หัตถา ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มี
ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สังคมพหุวัฒนธรรม และด้านธรณีวิทยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ ศาสตราจารย์ครองชัย หัตถา เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
สถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
วาระที่ 4.5 เรื่อง อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึ ก อบรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕62 เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๖1 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑2 กั น ยายน ๒๕๖1
ประกอบด้ว ย หลั กสู ตรฝึ กอบรมตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 8 หลั กสู ตร เป้าหมาย 364 คน และหลั กสู ตร
ฝึกอบรมต่ากว่า 45 ชั่วโมง จานวน 11 หลักสูตร เป้าหมาย 400 คน แล้วนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินการ และจัดทาเอกสารเพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฝึกอบรม จานวน 4 หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รหัส

ชื่อหลักสูตร

13091207 การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
13090307 การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
13090308 การเพาะเห็ดนางฟ้าปลอด
สารพิษ
13091219 การขยายพันธุ์พืช

จานวน
ทฤษฎี
(ชม.)
12
7
7

จานวน
ปฏิบัติ
(ชม.)
18
23
23

11

19

รวม
ชั่วโมง
30
30
30

หมายเหตุ

หลักสูตรฝึกอบรม
(ต่ากว่า 45 ชม.)

30

ทั้งนี้ อนุกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้นสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ทั้ง 4 หลักสูตร

๒๓
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง –ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
1. กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น.
2. นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ เสนอให้นาดอกดาหลา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจาวิทยาลัยมาจัดภูมิทัศน์
บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการ และสร้าง story Dalah
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

