๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ ๔/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09 : 3๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
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. นางนิสรีน
ล่านุ้ย

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวจรัญญา บัวเนี่ยว
เริ่มประชุมเวลา 09.30 - 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. วันที่ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ลงนามความร่วมมือกับ (MOU) กับมูลนิธิ
คลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล รายละเอียดดังแนบ
๒. วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และ
สมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดงาน ฮาลาลสตรีท ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ถนนบายพาส ตาบล
พิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมจัดกิจกรรมดังนี้
2.1 จัดนิทรรศการสตูลแต่แรก
2.2 แข่งขันการทาอาหาร ดังนี้
2.2.1 วันที่ 25 เมษายน 2562 เมนูร่วมสมัย
2.2.2 วันที่ 26 เมษายน 2562 เมนูจากข้าวอัลฮั้ม
2.2.3 วันที่ 27 เมษายน 2562 เมนูจากแพะ
2.2.4 วันที่ 28 เมษายน 2562 เมนูจีโอปาร์ค
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ชั้น สูงสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ให้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 30 ทุน นั้น
๒. การด าเนิน การ วิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้ดาเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18
มีนาคม 2562 มีผู้สมัครรวม จานวน 49 คน เป็นนักศึกษาตามโควตา จานวน 30 คน และสารอง 19 คน ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนสตูลได้พิจารณาคุณสมบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก และดาเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเยี่ยมบ้าน เตรียมการคัดกรองพร้อมปักหมุดพิกัดที่ตั้งบ้านของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 14 เมษายน 2562
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปประเด็นระดมความคิดเห็นจากการสัมมนา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน และอนุกรรมการวิชาการ
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาของวิทยาลัย
ชุมชนสตูลทั้ง 3 คณะ คือ กรรมการส่งเสริมกิจการ คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน วันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น
2. การด าเนิน การ จากการสัมมนาดังกล่าว มี ประเด็นการระดมความคิดเห็น ของการสภาวิทยาลั ย
ชุมชน กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน และอนุกรรมการวิชาการ สรุปได้ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
1. ควรสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนเพื่อดาเนินการทางธุรกิจสร้างรายได้
2. ควรจัดการศึกษาที่จะเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง
3. ต้องสนับสนุนงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาของชุมชน
4. ปรับปรุงด้านการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการในชุมชนและ
บูรณาการทางานร่วมกัน
5. จัดเวทีการประชุมร่วมกันกับส่วนราชการและองค์กรชุมขนเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาเชิง
บูรณาการร่วมกัน
6. ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนเงินทุนให้กับชุมชนในการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start up
7. พัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของของการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นเช่น ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ และด้านเกษตรสุขภาพ
8. สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
ปัญหา
ไม่เสนอปัญหา
กลุม่ ที่ 2 คณะอนุกรรมการวิชาการ
แนวทางการพัฒนาทางด้านวิชาการ
1. การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้มุ่งความสาเร็จที่ Learning Outcome
2. หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรมีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. บุคลากรไม่ควรมีภารกิจมากเกินไปเพื่อให้มีเวลาพัฒนาผลงานหรือการวิจัยสร้างความชานาญหรือความ
เชี่ยวชาญในด้านความรู้หรือทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
4. ต้องพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในด้านความร่วมมือให้ชัดเจน
5. การทางานในชุมชนให้ประสบความสาเร็จนั้นบุคลากรต้องใกล้ชิดชุมชนให้มากขึ้น
6. ต้องเร่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ E-Learning
7. ควรให้อนุกรรมการวิชาการมีส่วนร่วมกับการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน
8. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับต่างๆ ต้องคานึงถึง Demand Side ในด้านความ
ต้องการตลาดแรงงานหรือโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษาเป็นสาคัญ
9. วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งควรสร้างความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
10. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาต้องมาจากการศึกษาความต้องการของชุมชนและทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติอย่างแท้จริง

๔
12. งานวิจัยชุมชนควรใช้ประโยชน์เป็น KPI เพื่อประเมินวิทยฐานะของครูได้ด้วย ไม่ใช่เพียงใช้เพียงวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาเพียงอย่างเดียว
13. ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับชุมชนควรปรากฏภาพที่ชัดเจน โดยเฉพาะชุมชนที่ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในด้านต่างๆ ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
ปัญหา
1. การจัดการศึกษาในสถานที่เรียนของแต่ละพื้นที่ยังสนับสนุนด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
2. งานวิจัยในชั้นเรียนยังไม่สะท้อนนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง
3. งานวิจัยชุมชนของบุคลากรยังไม่ชัดเจนในด้านการส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. หลักสูตรอนุปริญญา ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ยากเนื่องจากยังต้องดาเนินการพร้อมกันโดยส่วนกลาง
5. ความร่วมมือจากอาจารย์พิเศษเพื่อการพัฒนาทางด้านวิขาการยังมีข้อจากัดมากด้านเวลาในการมาประชุม
อบรมพัฒนาหรือปฏิบัติการร่วมกัน
6. นักศึกษามีภาระงานกับเวลาเรียนตรงกันจึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเพิ่มเติมได้ยาก
กลุม่ ที่ 3 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยจานวน 2 กลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้
กลุ่มย่อยที่ 1
การขับเคลื่อนของสภาวิทยาลัยในอนาคต
1. หลักสูตรควรมีความหลากหลาย/มีศูนย์เรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น
2. หลักสูตรควรเกิดจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
3. หลักสูตรต้องสมดุลระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ
4. เน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมในกระบวนการสร้างหลักสูตร
5. สร้างเครื่องมือในการกาหนดตัวชี้วัดนวัตกรรมชุมชนแต่ละวิทยาลัยชุมชน
6. จัดหากองทุนให้กับวิทยาลัยชุมชน
7. เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
9. กาหนดแนวทางให้วิทยาลัยชุมชนทาวิจัย/สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน
10. ปรับบริบทสภาวิทยาลัยในการเสนอแนวทางการทางานของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณางาน/โครงการที่สภา
วิทยาลัยชุมชนกาหนด
บทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสภาวิทยาลัยชุมชน
2. สนับสนุน/ส่งเสริมการทางานของวิทยาลัยชุมชนตามความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน
3. ติดตามการดาเนินงาน โครงการของวิทยาลัยชุมชน
4. ทางานเป็นทีม/ร่วมลงพื้นที่ทางานกับวิทยาลัยชุมชน
5. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนทางานสะดวกยิ่งขึ้น
6. ช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชน
7. ศึกษาดูงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนเพื่อนาองค์ความรู้มาปรับใช้กับวิทยาลัยชุมชน
8. ร่วมติดตามและประเมินผลหลักสูตร/โครงการของวิทยาลัยชุมชน
9. นากิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสู่การพัฒนาชุมชน
10 ระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้กับวิทยาลัยชุมชน

๕
กลุ่มย่อยที่ 2
การขับเคลื่อนของสภาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต
1. กาหนดนโยบายการทางาน กากับ ติดตาม ให้กาลังใจ
1.1 ด้านการวิจัย
1.2 ด้านการเรียนการสอน
1.3 ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เช่น
- จัดหน่วยประสานงาน
- รวบรวมองค์ความรู้
- ช่องทางการกระจายสินค้า
1.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. มอบนโยบายตามบทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการในฐานะผู้ดาเนินงานมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การสร้างความร่วมมือของบุคลากรและสภาฯ
2.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร
2.3 ร่วมกาหนดกรอบการกากับมาตรฐาน การอนุมัติและเสนอขอออกระเบียบที่สอดคล้องกับพื้นที่ตาม
ม.37 (5) แห่ง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
2.4 ประสานนโยบายของส่วนกลางบางประเด็นไม่สอดคล้องกับพื้นที่ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อการ
ปฏิบัติงานต่อไปได้
3. แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนของกรรมการสภาฯ
3.1 มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการทางานหรือแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
3.2 มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นน้า กลางน้า ถึงปลายน้า
3.3 ประชุมสภาสัญจร ในพื้นที่ทางาน
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การขายสินค้าชุมชนไปยังตลาดที่กว้างขึ้น
3.5 มีส่วนร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. เน้นบทบาทของสภาวิทยาลัยในเรื่องต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยชุมชน
4.2 ตั้งคณะทางานติดตามตรวจสอบเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาให้
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4.3 สร้างความกลมเกลียวสามัคคีของคณะกรรมการสภาฯ
4.4 ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาแต่ละวาระการประชุมด้วยความรอบคอบเอา
ใจใส่
4.5 ร่วมเสนอเรื่องการกระจายอานาจตามมาตรา 18(3) แห่ง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2556 ให้สภาวิทยาลัยชุมชน มากขึ้น
4.6 ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อแก้ไขการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.7 เสนอขอออกระเบียบหรือข้อกาหนดให้วิทยาลัยชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิ/ร่วมกิจกรรมบริษัท
ประชารัฐสามัคคี/หรือการจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นช่องทางในการหนุนเสริมภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
4.8 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

๖
5. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
6.1 กากับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 มีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
6.3 ติดตามการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
6.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6.5 สนับสนุนด้านสวัสดิการของบุคลากร
6. สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชน เปิดโอกาสทางการศึกษาผู้ด้อยโอกาสหรือพลาดโอกาสทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
นอกจากนี้ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่า จากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ได้สะท้อนประเด็น
ปัญหา ดังนี้
๑) งานวิจัยในชั้นเรียนยังไม่สะท้อนนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง
๒) งานวิจัยชุมชนของบุคลากรยังไม่ชัดเจนในด้านการส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) ความร่วมมือจากอาจารย์พิเศษเพื่อการพัฒนาทางด้านวิขาการยังมีข้อจากัดมากด้านเวลาในการมา
ประชุม อบรมพัฒนาหรือปฏิบัติการร่วมกัน
อนุกรรมการวิชาการให้แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. วางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและดาเนินการแต่เนิ่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. อนุกรรมการสภาวิชาการเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย โดยทาแผนพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
๓. นาเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนลังกาวี
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยกรรมการสภาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
๑. ต้องนาประเด็นที่เสนอมาทบทวน โดยเริ่มจากทาแผนร่วมกัน ซึ่งต้องมีคณะทางาน
๒. ตัวชี้วัดงานวิจัย เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งต้องเน้นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
๓. การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน ควรเน้น Project base Learning
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ต้องทบทวนงานที่ทา โดยการประเมินให้รอบด้าน 360 องศา
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
๑. อาจารย์ วิทยาลัยชุมชน ต้องทาวิจัย ซึ่งอาจทาเองหรือทาร่วมก็ได้
๒. อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ ควรทาวิจัยร่วมกัน
๓. ในอนาคตอาจกาหนดให้อาจารย์พิเศษทาวิจัยคนละ 1 เรื่อง/ปี
๔. ควรกาหนดนโยบายด้านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
นางไพลิน สุวรรณมาลา
1. ควรมีการศึกษาวิจัยส่วนผสม และคุณค่าทางอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค
2. นอกจากวิจัยข้าวอัลฮาแล้ว ควรทาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟควบคู่ไปด้วย
นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
ควรพัฒนาข้าวอัลฮา ให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกข้าวอัลฮา 2500
ไร่ แต่มีปัญหาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงเห็นควรให้ทาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวอัลฮา
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ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ : รายงานกลไกการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังนี้
๑. อาจารย์ประจาทุกคนต้องมีงานวิจัย อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ปี
๒. อนุกรรมการวิชาการจะเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัยและขอความร่วมมือให้กรรมการสภาเป็นที่ปรึกษา
๓. ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี จัดให้มีการนัดพบผู้วิจัย และให้พบอนุกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
๔. ให้อาจารย์พิเศษทาบทเรียนออนไลน์ และทาวิจัยในชั้นเรียน
๕. ดร.บรรจง ทองสร้าง แนะนาให้ วิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการวิจัยประเด็นความเชื่อที่ส่งผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
๖. งานวิจัยควรมีการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับ สสส. อย่างน้อย 6 ประการ (จาก 9 ประการ)
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : ควรวิจัยว่า “จะสร้างกระบวนอย่างไรให้ชาวบ้านทาอย่างจริงจังและยั่งยืน” ภาครัฐ
ควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางาน ให้ก้าวข้ามจุดวิกฤติให้ได้ เช่น รณรงค์ให้ปลูกข้าวอัลฮา ปลูกแล้วต้องขายได้ ราคาดี
นายอับดลมานับ หลงหัน
วิทยาลัยชุมชนสตูลต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาข้าวฮัลฮา เช่น ชุมชนเกตรี
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอัลฮาจานวนมาก
วาระที่ 1.2.3 เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการและการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษากับ
Langkawi Tourism Academy @ Kolej Komunity Langkawi ประเทศมาเลเซีย
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา จากการประชุมหารือระหว่างผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกับผู้อานวยการ Langkawi
Tourism Academy @ Kolej Komunity Langkawi ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชน
สตูล ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุม คือ 1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
2) การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรร่วม 3) ความร่วมมือทางด้านการวิจัย 4) ความร่วมมือในการจัดประชุม/ สัมมนาระหว่าง
สองสถาบั น เพื่อให้ บ รรลุ บั น ทึก ลงนามความร่วมมือ Note of Cooperation : NoC ระหว่างวิทยาลั ยชุมชนสตูล และ
วิทยาลัยชุมชนลังกาวีที่เคยทาไว้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการศึกษา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูลให้เทียบเท่ามาตรฐาน
ต่างประเทศและต่อยอดด้านความร่วมมือการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป
2. การดาเนินการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนสตูล จะเดินทางไป Langkawi Tourism
Academy @ Kolej Komunity Langkawi ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และประเด็นอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามบันทึกความร่วมมือที่เคยทาไว้ก่อนหน้านี้ ในช่วงต้น
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง Langkawi Tourism Academy @ Kolej Komunity Langkawi จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนี้
1. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
2. ศิลปะการปรุงอาหาร (Culinary Arts)
3. งานแผนกห้องพัก (Room Division)
4. การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ (Recreational Tourism)
5. การจัดการโรงแรม (Hotel Management)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

-

มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการและการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา ดังนี้

๘
ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
1. ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
2. จัดทาแผนการพัฒนาเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนและจังหวัดสตูล
3. การลงนามความร่วมมือ ควรเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยและผู้ประกอบการใน
ลังกาวีเข้าร่วมลงนามด้วย เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ในเบื้องต้นวิทยาลัยชุมชนได้วางแผนความร่วมมือดังนี้
1. แลกเปลี่ยนบุคลากร
2. ให้นักศึกษาโครงการทุน กสศ. เข้าฝึกงานที่ลังกาวี
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง ปฏิทิน ปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 ซึ่งสถาบันได้จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
นั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของเดือนถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนินการ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังตาราง

๙
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรม การพัฒนารูปแบบและเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับทุน
ชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พื้นที่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
โครงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนเพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่
เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
2. กิจกรรม ศึกษาความต้องการของชุมชน
ในการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและ
หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร
ฝึกอบรมของวิทยาชุมชนสตูล
3. หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 2 รุ่น

วัน เดือน ปี
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม
2562

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อพัฒนารูปแบบและเส้นทาง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยง 30 คน
กับทุนชุมชนเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่
เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล

สถานที่
ผู้รับชอบ
ตาบลเกาะสาหร่าย นายอุใบ หมัดหมุด
อาเภอเมืองสตูล
089-5951865
จังหวัดสตูล

วันที่ 24 พฤษภาคม
2562

เพื่อศึกษาความต้องการของ
ชุมชนในการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสตูล

ประชาชนในจังหวัด
สตูล ครอบคลุม 7
อาเภอ รวมจานวน
400 คน

สถานที่ดาเนินการ
คือ ทั้ง 7 อาเภอ
ของจังหวัดสตูล

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 9
พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 16
พฤษภาคม 2562

- เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
ในการใช้งาน ICT ให้กับ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพือ่ ให้นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(การประมวลผลคา)

นักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
และประชาชนทั่วไป
รวม 2 รุ่น จานวน
56 คน

ห้องปฏิบัติการ
นางสาวสุชฎา
คอมพิวเตอร์
พรหมแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสตูล 085-8567353

นางนงนุช ถวิลวรรณ์
083-1838131

๑๐
ที่
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
วัตถุประสงค์
4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่
การทาอาหารสัตว์จากสาคู โครงการวิจัย 2562
ได้รบั ไปปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชน
ทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต
5. โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 4
วันที่ 28-30 พฤษภาคม
เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อการเรียน
(งบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท เดอ 2562
การสอนต่างๆ
เบล จากัด) จานวน 100,000 บาท
ที่เสริมสร้างทักษะความคิด
ความรู้ จินตนาการและพัฒนาที่
ดีของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
25 คน

สถานที่
ผู้รับชอบ
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน นายดารงรักษ์ รักบุรี
หมู่ 1 ตาบลเกตรี 085-0544036
อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

นักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล จานวน
50 คน

1. โรงเรียนบ้าน นายกัมพล บินตามะหงง
ปากบารา
086-488-1788
ตาบลปากน้า
อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
2. โรงเรียนบ้าน
ท่าพะยอม
ตาบลปากน้า
อาเภอละงู
จังหวัดสตูล

3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยนายวรัตน์ แสงเจริญ ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้สูงอายุ มีความสนใจอบรมหลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนอาจบรรจุไว้ในแผนการฝึกอบรม
ในปีงบประมาณถัดไป
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วาระที่ 1.2.6 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน มีนาคม 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 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังวิดีทัศน์ ที่นาเสนอ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.7 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
มีนาคม 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 18,347,100.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่น เจ็ ดพั น หนึ่ งร้อ ยบาท) ซึ่งรัฐ บาลได้กาหนดมาตรการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่าย
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 มีนาคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
50.96
รวมทั้งหมด 18,347,100.00 9,349,945.23 8,997,154.77
3,626,400.00 1,795,860.00 1,830,540.00
49.52
งบบุคลากร
10,966,100.00 5,778,261.23 5,187,838.77
52.69
งบดาเนินงาน
3,637,600.00 1,658,824.00 1,978,776.00
45.60
งบรายจ่ายอื่น
117,000.00
117,000.00
0.00
100.00
งบลงทุน
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑๒
ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
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

18,347,100.00
3,626,400.00
10,966,100.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
9,526,580.00
3,637,600.00
571,800.00

9,349,945.23
1,795,860.00
5,778,261.23
120,000.00
449,280.00
67,178.00
5,141,803.23
1,658,824.00
279,720.00

8,997,154.77
1,830,540.00
5,187,838.77
254,400.00
485,640.00
63,022.00
4,384,776.77
1,978,776.00
292,080.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
50.96
49.52
52.69
32.05
48.06
51.60
53.97
45.60
48.92

381,800.00
281,800.00
100,000.00

89,580.00
89,580.00
0.00

292,220.00
192,220.00
100,000.00

23.46
31.79
0.00

32,000.00

32,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

240,672.00
203,452.00

223,328.00
150,548.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
51.87
57.47

80,000.00
30,000.00

16,855.00
20,365.00

63,145.00
9,635.00

21.07
67.88

1,940,000.00

962,736.00

977,264.00

49.63

600,000.00
1,340,000.00

571,317.00
391,419.00

28,683.00
948,581.00

95.22
29.21

48,000.00
200,000.00

29,856.00
24,260.00

18,144.00
175,740.00

62.20
12.13

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน มีนาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา มติที่ป ระชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร
ที่ 22 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล
ในวงเงิน 1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕62)
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

ที่
1

จานวนเงิน
4,414,819.67
469,939.72
4,884,759.39
756,217.87
4,128,541.52

ตารางที่ 2
รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕62)
แผนงาน / โครงการ
รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
40,275.00
469,939.72
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
12,065.00
251,300.00
1.2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
19,210.00
167,450.00
1.3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
0.00
0.00
1.4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
0.00
0.00
1.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
0.00
689.72
1.6 รายได้อื่น
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
9,000.00
50,500.00
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ที่
1

ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕62)
แผนงาน / โครงการ
แผนการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย หมายเหตุ
รวม
1,618,150.00
756,217.87 861,932.13
46.73
งบรายจ่ายประจา
1,279,150.00
660,317.87 618,832.13
51.62
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
244,000.00
118,845.00
125,155.00
48.71
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
50,000.00
40,660.00
9,340.00
81.32
สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
40,000.00
8,500.00
31,500.00
21.25
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
ศิลปวัฒนธรรม
1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
90,000.00
90,000.00
0.00
100.00
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.8 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
445,150.00
400,822.52
44,327.48
90.04
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
200,000.00
1,490.35
198,509.65
0.75
-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕62)
ที่
2

แผนงาน / โครงการ
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

339,000.00
81,000.00
18,000.00

95,900.00
78,000.00
17,900.00

243,100.00
3,000.00
100.00

240,000.00

0.00

240,000.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
28.29
96.30
99.44
0.00

-

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 3/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 3/๒๕62 วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖2 เวลา 08 : 3๐ น. – 16 : 30 น. ณ ห้ องประชุมองค์การบริห ารส่ วนตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเพื่อขอรับรองการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562
มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามมติที่ประชุม สภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 มกราคม
2562 ได้อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป้าหมายรวมจานวน ๓0๐ คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-8
มีนาคม 2562 มีผู้สมัครรวมจานวน 266 คน มติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่
15 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายเวลารับสมัคร จนกว่าจานวนผู้สมัครบรรลุเป้าหมาย 300 คน
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕62 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2562 รวมจานวน 394 คน ดังนี้
สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจาปีการศึกษา 2562
สถานที่เรียน
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การปกครองท้องถิ่น
การท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
รวม

ร.ร. กาแพงวิทยา
(เรียน วันเสาร์อาทิตย์)
รับ
สมัคร
30
48
30
15
60
63

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
(เรียน วันเสาร์(เรียน วันจันทร์อาทิตย์)
ศุกร์)
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
30
78
30
23
30
38
30
31
30
49
30
23
30
37
30
52
180
259
60
72

รวม
รับ
90
60
60
30
30
30
300

สมัคร
149
53
80
23
37
52
394

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562

3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา)

๑๘
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนการท่องเที่ยว
มากขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนควรเตรียมแผนการรองรับแนวโน้มความสนใจดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง เห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ด้ ว ยในภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕61 มี นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาลั ย ชุมชนสตูล รุ่น 2556 รุ่น 2558 และรุ่น 2559 เรียนหลักสู ตรอนุปริญ ญาวิท ยาลั ยชุมชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ใ นหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่าในแต่ละรายวิชา และ
ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ไม่มีพันธะทางการเงินหรือ
พันธะอื่นๆ กับวิทยาลัย ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและสอบผ่านการประมวลความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
แล้วนั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลสานักวิชาการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จบตาม
โครงสร้างหลักสูตร เป็ น ผู้มีคุณ สมบั ติครบถ้วน และไม่มีหนี้ค้างชาระกับวิทยาลั ยชุมชนสตูล เรียบร้อยแล้ ว ซึ่งมี
จานวนทั้งสิ้น 190 คน เป็น นักศึกษารุ่น 2556 จานวน 2 คน คือ สาขาวิชาการท่ องเที่ยว จานวน 1 คน และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 คน รุ่น 2558 จานวน 1 คน คือสาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 1 คน
และรุ่น 2559 จานวน 187 คน คือสาขาวิชาการจัดการทั่วไปจานวน 14 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 12
คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จานวน 28 คน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 13 คน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย จานวน 81 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 12 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 คน
และสาขาวิชาอิสลามศึกษาจานวน 15 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 5)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว นักศึกษาจานวน 190 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติ
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61

๑๙
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา
1.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕4๘ ข้อ ๙ และตามคาสั่งสภาวิทยาลัยชุมชนที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ๑) นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา ๒) นายรชดี้ บินหวัง และ 3)
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
1.2 นายปทุ ม ณั ฐ ราช นิ ย มเดชา ตาแหน่ งอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรสาขาการพั ฒ นาชุ ม ชน
(พนักงานจ้างเหมา) ได้บันทึกลาออก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เนื่องจาก ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการใน
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
2. การดาเนิน การ วิทยาลัยชุมชนสตูลจึงขอเปลี่ ยนแปลงให้ นายธเนศ ทวีบุรุษ วุฒิ การศึกษา
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แทน นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้เสนอ
อนุกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองแล้ว นายธเนศ ทวีบุรุษ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมีมติเห็นชอบให้ เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แทน นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา
๓. กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 ข้อ 12
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว อนุมัตใิ ห้ นายธเนศ ทวีบุรุษ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน แทน นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา

๒๐
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.3 เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พ.ศ. ๒๕62
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 22
มกราคม 2562 เห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนการใช้
จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวงเงิน 1,618,150 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และสถาบันวิทยาชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนที่มีเหตุผลความจาเป็น และมี
ความประสงค์ขออนุ มัติรายการและวงเงิน เพิ่มเติม ให้ เสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 2/2562 นั้น
2. การดาเนินการ ด้วยตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิด
ให้บ ริการอาคารเรียนหลังใหม่ แก่นั กศึกษาหลักสูตรอนุปริญ ญา แต่ปัจจุบันยังขาดความพร้อมในการให้ บริการแก่
นักศึกษาและผู้รับบริการ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติรายการและวงเงินเพิ่มเติม จึงขอเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียดดังแนบ
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
3.2 หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562
พ.ศ. ๒๕62 โดยเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. เพิ่มรายการ อุปกรณ์ขยายเสียงในห้องเรียน (แบบเคลื่อนที่) จานวน 10 เครื่อง เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียน
๒. ลดงบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)
จาก 50,000 บาท เป็น 30,000 บาท
๓. ให้สารวจความต้องการจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

๒๑
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล

รายการ
รายจ่ายประจา
1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
8 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
9 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
10 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน
(พ.ศ.2563-2567)
รายจ่ายลงทุน
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
งานติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรียน
1
จานวน 9 เครือ่ ง
2 งานก่อสร้างทางลาดรถเข็ญคนพิการและบันได
3 งานถนนคอนกรีต ขนาด 4x37 ตร.ม.x480 บาท
ครุภัณฑ์
1 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว จานวน 30 ตัว
2 เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุปโคเมี่ยม จานวน 90 ตัว
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
3
เรียนการสอนแบบออนไลน์
4 เครื่องปั๊มน้า จานวน 1 เครื่อง

สภาสถาบัน
อนุมัติครั้งที่
1/2562
1,279,150
244,000
50,000

ขออนุมัติ
รวมขอ
ครั้งที่
อนุมัติ
2/2562 ครั้งที่ 1+2
650,000 1,929,150
- 244,000
50,000

100,000

50,000

150,000

40,000
80,000
30,000
90,000
200,000
445,150

500,000
-

40,000
80,000
30,000
90,000
700,000
445,150

-

50,000
50,000

50,000
50,000

339,000
-

339,000
18,000
81,000
240,000

679,689 1,018,689
134,000 134,000
27,000
27,000
35,000
72,000
545,689
60,000
117,000
-

35,000
72,000
884,689
78,000
198,000
240,000

10,389

10,389

๒๒
สภาสถาบัน
อนุมัติครั้งที่
1/2562

รายการ
5
6
7

เตียงปฐมพยาบาลขนาด 3.5 ฟุต จานวน 1 เตียง
เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จานวน 2 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI
Lumens จานวน 10 เครื่อง
รวม
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ
1) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.61
2) ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมเป็นเงิน
จานวนเงินที่สามารถใช้ได้ 60% ของ (1)+(2)
หัก วงเงินงบประมาณที่สภาสถาบันฯ อนุมัติแล้วครั้งที่ 1/2562
วงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ในการขออนุมัติครั้งที่ 2/2562

ขออนุมัติ
รวมขอ
ครั้งที่
อนุมัติ
2/2562 ครั้งที่ 1+2
4,500
4,500
26,800
26,800
327,000 327,000

1,618,150 1,329,689 2,947,839
28.53
23.44
51.97
4,672,589.13
1,000,000.00
5,672,589.13
3,403,553.48
1,618,150.00
1,785,403.48

สรุปวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ ครั้งที่ 1+2 เป็นงิน 2,947,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.97
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ – ไม่มี เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

