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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 10/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09:3๐ – 14:00 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
3. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
4. นายอับดลมานับ หลงหัน
5. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
6. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
7. นายอุสมาน บินตามะหงง
8. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
9. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
10. นางเกษร
ปะลาวัน
11. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
12. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลกรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30: 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายวรัตน์ แสงเจริญ
๑. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ดร.วรรณดี สุ ธ าพาณิ ช ย์ ในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก
เป็นผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คนปัจจุบัน ชื่อ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ มารับตาแหน่งวันที่
1 ตุลาคม 2562
๓. วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 กาหนดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทุกท่านเข้าร่วม
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
๑. รายงานการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินดังนี้
๑.๑ วันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๒ เชิญ ผศ.ประยูร ดารงรักษ์ มาให้ความรู้เรื่อง
เกณฑ์การประเมินและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
๑.๒ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เชิญ รศ.ดร.ประดิษฐ์ มีสุข มาให้ความรู้และ
ประเมินระดับหลักสูตร
๒. ในภาคเรียนที่ 2/2562 จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL (Work Integrated
Learning) แก่กลุ่มนักศึกษาทุน กสศ. โดยใช้สถานประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ วันที่ 26-27 ตุลาคม ๒๕62 ทางวิทยาลัยชุมชนจะลงพื้นที่ไปพบปะสถานประกอบการเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางความร่วมมือจัดการศึกษา ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ร่วมเดินทางครั้งนี้
๓. วั น ที่ 11-13 ตุ ล าคม ๒๕๖๒ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษแก่
นักศึกษา ทุน กสศ. โดยวิทยากรต่างประเทศ ในการนี้ กรรมการสภาเสนอให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือในชีวิตประจาวัน จัดตั้งชมรมภาษา แต่ละวิชาส่งเสริมให้
นักศึกษานาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน กันยายน 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ยชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
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2. การด าเนิ น การ งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าวิ ดิ ทั ศ น์ สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนงาน/โครงการ ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบพร้อมเสนอให้นาไฟล์ วิดิทัศน์ link ไว้ในเว็ปไซด์ของวิทยาลัยชุมชนสตูล เว็ปไซด์
ของจังหวัด แชร์ใน YouTube และจอ LED ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล นอกจากนี้ควรเพิ่มคาบรรยายเป็นภาษา
มลายูด้วย
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน กันยายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ทั้งสิ้น รวมจานวน 19,529,452.00 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาท
ถ้ ว น) ซึ่ งรั ฐ บาลได้ ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.61 - ธ.ค.61) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 62– มี.ค.62) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.62 -มิ.ย.62) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.62-ก.ย.62) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประจาเดือน กันยายน 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ กันยายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
19,529,452.00 19,529,452.00
3,591,720.00 3,591,720.00
12,128,422.00 12,128,422.00
3,692,310.00 3,692,310.00
117,000.00
117,000.00

เงินคงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ กันยายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

รวมทั้งหมด

19,529,452.00
3,591,720.00
12,128,422.00
240,000.00
898,560.00
130,022.00
10,859,840.00
3,692,310.00
571,800.00
381,800.00
281,800.00
100,000.00
32,000.00

19,529,452.00
3,591,720.00
12,128,422.00
240,000.00
898,560.00
130,022.00
10,859,840.00
3,692,310.00
571,800.00
381,800.00
281,800.00
100,000.00
32,000.00

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เงินคงเหลือ
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

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มี
จานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(8) โครงการการประชุมหารือความร่วมมือกับ Langkawi Tourism
Academe @ kolej komunity Langkawi กิจกรรมการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
งบลงทุน

464,000.00
354,000.00

464,000.00
354,000.00

0.00
0.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
100.00
100.00

80,000.00
30,000.00
1,940,000.00
600,000.00
1,340,000.00

80,000.00
30,000.00
1,940,000.00
600,000.00
1,340,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

48,000.00
222,210.00
32,500.00

48,000.00
222,210.00
32,500.00

0.00
0.00

100.00
100.00

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

๖
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประจาเดือน กันยายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็น มา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 มี มติ อนุ มัติ แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่
1/2562 วงเงิน 1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562 วงเงิน 1,889,267.07 บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 3,507,417.07 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ด
พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ ๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ
จานวนเงิน
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4,414,819.67
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1,254,417.18
รวมรายรับ
5,669,236.85
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2,501,046.44
เงินคงเหลือยกไป
3,168,190.41

ที่
1

ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕62)
แผนงาน / โครงการ
รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
6,055.00 1,254,417.18
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
1,555.00
840,830.00
1.2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
o.oo
175,970.00
1.3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
o.oo
75000.00
1.4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
0.00
0.00
1.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
0.00
1,117.18
1.6 ค่าบารุงอาคารสถานที่
4,500.00
161,500.00

๗
ตารางที่ 3 รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕62)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ
รวม
งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
แก่นักศึกษา
1.7 โครงการราลึกบุญคุณครู
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

3,582,417.07 2,501,046.44 1,081,370.63
2,363,644.00 1,373,328.37 990,315.63
244,000.00
244,000.00
50,000.00
49,987.00
13.00
150,000.00

157,850.00 -

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
69.81
58.10
100.00
99.97

หมาย
เหตุ
-

7,850.00

105.23

-

40,000.00
80,000.00
10,000.00

40,000.00
75,920.00
10,000.00

4,080.00
-

100.00
94.90
100.00

-

20,000.00
90,000.00

16,000.00
90,000.00

4,000.00
0.00

80.00
100.00

-

445,150.00

445,077.52

72.48

99.98

-

7,302.00

124.34

-

30,000.00

37,302.00 -

๘
ตารางที่ 3 รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕62)
ที่

2

แผนงาน / โครงการ
1.11 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์และนาเสนอผล
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.12 ค่าติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ภายในห้อง
เรียนพร้อมอุปกรณ์
1.13 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
1.14 ค่าทาผ้าม่านห้องประชุมดาหลา (เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์)
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2.4 เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม บุนวม
2.5 พัดลมโคจร ติดเพดาน
2.6 เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์
2.7 เตียงปฐมพยาบาลแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
2.8 เครื่องทาน้าเย็น รุ่น SB-C9 SW
2.9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800 ANSI
Lumens พร้อมติดตั้ง

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

หมาย
เหตุ

50,000.00

50,000.00

-

100.00

-

60,000.00

57,750.00

2,250.00

96.25

-

1,019,494.00
24,441.85
75,000.00
75,000.00
1,118,773.07 1,115,323.07
81,000.00
78,000.00
18,000.00
17,900.00

995,052.15
3,450.00
3,000.00
100.00
-

2.40
100.00
99.69
96.30
99.44

-

0.00
0.00
0.00
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

240,000.00

240,000.00

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

117000.00
129,970.00
10,389.00
3,300.00
8,980.00
235,000.00

100.00

-

๙
ตารางที่ 3 รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕62)

ที่

3

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

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

129,000.00
20,000.00

129,000.00
20,000.00

17,950.00
47,673.37

17,600.00
47,673.37

60,510.70
100,000.00

60,510.70
12,395.00

เงินคงเหลือ
-

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

100.00
100.00

-

350.00
-

98.05
100.00

-

87,605.00

100.00
12.40

-

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 9/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 10/๒๕62 วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม
2562 เวลา 09 : 3๐ – 14 : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ
ได้เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 9/2562 ได้แต่งตั้ง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ จานวน 3 คน คือ
1.1.1 นายวรัตน์
แสงเจริญ
1.1.2 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
1.2.3 นางช่อมาลี นาคบรรพต
1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อานวยการ จานวน 2 คน คือ
1.2.1 นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
1.2.2 นางไพลิน
สุวรรณมาลา
2. การดาเนินการ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อข้างต้นได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบั ติหน้ าที่ของผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลเรียบร้อยแล้ ว (รายละเอียดผลการ
ประเมินดังแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 และพระราชบัญญัติสถาบั นวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 37 (9) กาหนดให้ สภา
วิทยาลัยชุมชนมีอานาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
และการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ
และรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามเสนอ

๑๑
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติ ปฏิทิน ตารางการจัดการเรียนการสอน และแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจา
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2562)
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการ
จัดการ และ 6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นั้น
2. การดาเนินการ สานักวิชาการได้ดาเนินการจัดทาปฏิทินจัดตารางการจัดการเรียนการสอน
และกาหนดอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา (อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรอนุปริญญา ประจาภาค
เรียนที่ 2/๒๕62 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2562) ตามแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้อนุกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 21
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติปฏิทิน ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจาภาคเรียน
ที่ 2/๒๕62
2. อนุมัตแิ ต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62
ทั้งนี้ ได้แสดงความคิดเห็นต่อตารางการจัดการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยว สาหรับ อาจารย์
ที่เดินทางไกลจากต่างจังหวัดควรจัดตารางให้สอนเต็มวันมากว่า จัดให้สอน 2 วัน ๆ ละ 3 คาบ

๑๒
วาระที่ 4.2 เรื่อง กลั่นกรองการขออนุมัติอนุปริญญาบัตรแก่ ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕61 มี นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เรียนจบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 และผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติการสาเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น
2. การด าเนิ น การ กลุ่ ม งานทะเบี ยนและวัด ผล ส านั ก วิช าการ ได้ จั ด ท าบั ญ ชี รายละเอี ย ด
นั กศึ กษาที่ส าเร็ จ การศึกษาเรีย บร้ อยแล้ ว ทั้ งนี้ น ายทะเบี ยนและผู้ อานวยการวิทยาลั ย ชุมชนได้ต รวจรับ รอง
ความถูกเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้อนุกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ ว เมื่อคราวประชุมครั้ งที่ 10/2562 วัน ที่ 10 ตุล าคม 2562 จึงน ามาเสนอต่อสภาวิท ยาลั ยชุมชนสตู ล
กลั่นกรองความถูกต้อง และให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษาต่อไป
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 5)
มติ ที่ป ระชุมได้ พิ จารณากลั่ น กรองความถูกต้องแล้ ว นั กศึกษาทั้ ง 3 ราย เป็ นผู้ มีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วน และให้ความเห็นชอบเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่ออนุมัติอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
๑. การประชุมสภาแต่ละเดือน ควรมีข้อเสนอหรือความคิดเห็นจากองค์การนักศึกษา มาเป็น
ประเด็นอภิปรายเพื่อการพัฒนากิจการนักศึกษาต่อไป
๒. การประชุมแต่ละเดือนควรมีวาระแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายสภาสถาบันหรือข้อมูลจาก
การประชุมสภาสถาบัน
๓. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ควรทาทุกสาขาวิชาที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิด
สอนเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับหลักสูตร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรมาร่วม
เป็นที่ปรึกษา
๕. การเทียบโอนหลักสูตรกับ มสธ. มีข้อจากัดในเชิงนโยบาย จึงมีความล่าช้าในการดาเนินการ
๖. การสานต่อความมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

๑๓
๗. การจัดทาฐานข้อมูลสื่อสารสอนออนไลน์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป
๘. สร้างพื้นที่กิจกรรมแก่นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป เช่น ให้บุคคลภายในเข้ามาขายของใน
วิทยาลัยชุมชน
๙. ควรปรับห้องเรียนเป็นห้องประชุม เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มากขึ้น
๑๐. สถานที่จอดรถในวันเสาร์ อาทิตย์ ต้องสร้างวินัยการจอดรถแก่นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ
๑๑. ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงวิทายาลัยชุมชน
๑๒. ควรวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะต่อไป
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
๑. การเทียบโอนหลักสูตรกับ มสธ. มีข้อจากัดในเชิงนโยบาย
๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน เสนอให้จัดทาห้องสวัสดิการ จานวน 1 ห้อง
ซึ่งปัจจุบันห้องไม่เพียงพอ ในการนี้ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เสนอให้ใช้ห้องพักอาจารย์ โดยให้อาจารย์ไปใช้
รวมกับห้องพยาบาล เพื่อให้บริการด้านพยาบาลด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่า ห้องพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจา
๓. การเทียบโอนหลักสูตรกับ มสธ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทาให้การดาเนินการ
ล่าช้า อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหลักสูตรจะดาเนินการต่อไป
๔. สถานที่จอดรถในวันเสาร์ อาทิตย์ ทางวิทยาลัยชุมชนได้อนุญาตให้นักศึกษาและผู้มาใช้
บริการ จอดรถในโรงจอดรถได้
๕. วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจะมาประชุมที่วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงจะใช้โอกาสนี้
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
นายอับดลมานับ หลงหัน
๑. องค์การนักศึกษาควรมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
๒. การร่วมมือแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ ควรนาช่อดอกไม้ไปมอบที่ห้องทางานท่าน
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
๑. การฝึกงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศต้องไปนิเทศ ติดตามอย่าง และต้องทาความเข้าใจ
กับสถานประกอบการให้ชัดเจน ในวัตถุประสงค์การฝึกงานและแนวทางการติดตาม ประเมินผลนักศึกษาโดย
อาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ
๒. วิท ยาลั ย ชุม ชนต้องจัดระเบี ย บความเรียบร้อยของสถานที่ ห้ อ งท างาน โต๊ ะท างานของ
บุคลากรให้เรียบร้อย นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วย

๑๔
มติ ที่ประชุมเห็นชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. การประชุมสภาแต่ละเดือน ให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น นานโยบายของสภาสถาบันหรือข้อมูล
จากการประชุมสภาสถาบันมาเสนอต่อที่ประชุมและให้ฝ่ายเลขานุการ หรือนายกองค์การนักศึกษานาข้อมูลความ
คิดเห็นจากองค์การนักศึกษา มาเป็นประเด็นอภิปรายเพื่อการพัฒนากิจการนักศึกษาต่อไป
๒. การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด หากวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๒
มีการเปลี่ยนแปลงการประชุม จะประสานหน้าห้องเพื่อหาโอกาสเข้าพบท่าน
๓. กาหนดประชุมสภาครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ
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