๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 7/๒๕๖2
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น.
ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
2. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
3. นายอับดลมานับ หลงหัน
4. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
5. นายอุสมาน
บินตามะหงง
6. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
7. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
8. นางเกษร
ปะลาวัน
9. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
10. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
2. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
1.1 สถาบั น วิทยาลั ย ชุมชนได้ล งนามความร่ว มมื อ (MOU) กับมหาวิทยาลั ยราชภัฎ ยะลา
เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทุกสาขาวิชา โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ
1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนหน่วยที่สามารถเทียบโอนได้ในแต่ละสาขาวิชา
1.2 วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีการเรียน
แบบคู่ ข นาน กล่ า วคื อ ขณะที่ เ รี ย นหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นกั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควบคู่ไปด้วย เช่นเดียวกับสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

๒
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วยกรณีพิเศษ จานวน 17 ตาแหน่ง โดยเปิดรับสมัครวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
สิงหาคม 2562
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุม ครั้ ง ที่ 10/๒๕62 วัน ที่ 17 ตุล าคม ๒๕61 ซึ่งสถาบันได้จั ด สรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน
2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของเดือน
ถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุม ชนสตูลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนินการ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังตาราง
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน สิงหาคม 2562
ที่
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
พ.ศ. 2563-2567 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562

วัน เดือน ปี
วันที่ 13 – 14
สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาลัย
ชุมชนสตูล พ.ศ. 2563 2567 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2563

2. นานักศึกษาเข้าร่วมงาน Open
House คฤหาสน์กูเด็น

วันที่ 16 สิงหาคม
2562

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

กลุ่มเป้าหมาย
Stakeholder
วิทยาลัยชุมชน
สตูล จานวน 50
คน ประกอบด้วย
กรรมการสภา
ผู้บริหาร บุคลากร
วชช. ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทน
ศิษย์เก่า ตัวแทน
ศิษย์ปัจจุบัน
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชน
นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล
จานวน 50 คน

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
ห้องประชุมกาหลง
นางนิสรีน ล่านุ้ย
อาคารศูนย์วิทยบริการ 088-3987491
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
ตาบลพิมาน
อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล

นายกัมพล บินตามะหงง
086-488-1788

4
วาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน มิถุนายน 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่สภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ 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
2. การดาเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาวิดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงาน ตาม
แผนงาน/โครงการ ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
มิถุนายน 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 30 มิ ถุ น ายน ๒๕๖2 สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ มชนได้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้วจานวน 18,933,060.00 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.61
- ธ.ค.61) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 62– มี.ค.62) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.62มิ.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 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

5
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

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

เบิกจ่าย
13,844,213.42
2,693,790.00
8,322,814.42
2,710,609.00
117,000.00

เงินคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
5,088,846.58
73.12
932,610.00
74.28
3,207,035.58
72.18
949,201.00
74.06
0.00
100.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

รวมทั้งหมด

18,933,060.00

13,844,213.42

5,088,846.58

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
73.12

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3,626,400.00
11,529,850.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
10,090,330.00
3,659,810.00
571,800.00

2,693,790.00
8,322,814.42
180,000.00
673,920.00
98,600.00
7,370,294.42
2,710,609.00
509,344.00

932,610.00
3,207,035.58
194,400.00
261,000.00
31,600.00
2,720,035.58
949,201.00
62,456.00

74.28
72.18
48.08
72.08
75.73
73.04
74.06
89.08

381,800.00
281,800.00
100,000.00

334,821.00
248,000.00
86,821.00

46,979.00
33,800.00
13,179.00

87.70
88.01
86.82

32,000.00

32,000.00

0.00

100.00

ประเภทงบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

7
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

376,647.00
331,297.00

87,353.00
22,703.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
81.17
93.59

80,000.00
30,000.00

22,855.00
22,495.00

57,145.00
7,505.00

28.57
74.98

1,940,000.00

1,341,968.00

598,032.00

69.17

600,000.00
1,340,000.00

582,417.00
759,551.00

17,583.00
580,449.00

97.07
56.68

48,000.00
222,210.00

45,856.00
69,973.00

2,144.00
152,237.00

95.53
31.49

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน มิถุนายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่
1/2562 วงเงิน 1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้
จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562 วงเงิน 1,889,267.07
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 3,507,417.07
บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้าว่า เป็นห้องน้าที่สวยงาม และมี
คุณภาพมาก อย่างไรก็ตามควรมีเครื่องเป่ามือ และกาชับให้นักศึกษาช่วยกันดูแลความสะอาดด้วย
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕62)
รายการ
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับสะสม
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
4,414,819.67
818,827.18
5,233,646.85
1,026,473.37
4,207,173.48
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ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕62)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
1.2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1.4 ค่าบารุงอาคารสถานที่

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
278,332.46
818,827.18
267,065.00
544,710.00
840.00
174,500.00
427.46
1,117.18
10,000.00
98,500.00
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ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕62)
ที่

แผนงาน / โครงการ
รวม

1

งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
1.7 โครงการราลึกพระคุณครู
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล

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

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

1,026,473.37 2,480,943.70
750,314.37 1,538,329.63
124,500.00
119,500.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
29.27
32.78
51.02
-

50,000.00

49,987.00

13.00

99.97

-

150,000.00

24,500.00

125,500.00

16.33

-

40,000.00
80,000.00
10,000.00

8,500.00
0.00
0.00

31,500.00
80,000.00
10,000.00

21.25
0.00
0.00

-

20,000.00
90,000.00

0.00
90,000.00

20,000.00
0.00

0.00
100.00

-

445,150.00

445,077.52

72.48

99.98

-

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕62)
ที่

2

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

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
0.00
-

50,000.00

0.00

50,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

-

7,749.85 1,011,744.15
262,839.00 855,934.07
78,000.00
3,000.00
17,900.00
100.00

0.76
23.49
96.30
99.44

-

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

0.00

240,000.00

0.00

-

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

0.00
129,970.00
10,389.00
0.00
8,980.00

117,000.00
0.00
0.00
3,300.00
0.00

0.00
100.00
100.00
0.00
100.00

-

235,000.00

0.00

235,000.00

0.00

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕62)
ที่

3

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

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
0.00
-

129,000.00

0.00

129,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

-

17,950.00

17,600.00

350.00

98.05

-

47,673.37

0.00

47,673.37

0.00

-

60,510.70
100,000.00

0.00
13,320.00

60,510.70
86,680.00

0.00
13.32

-
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วาระที่ 1.2.5 เรื่อง วิทยาลัยชุมชนสตูลเชื่อมความสัมพันธ์กับ Langkawi Tourism Academe
@ Kolej Komunity Langkawi, Malaysia
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลั ย
ชุมชนที่มีที่ตั้งในจั งหวัดซึ่งมีพรหมแดนติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ส่งเสริมให้ มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาเพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ตามกรอบนโยบายความร่วมมือชาติอาเซียน เพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และความร่วมมือด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ประชุมหารือ
ระหว่ า งกั บ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ลั ง กาวี Langkawi Tourism Academe @ Kolej Komunity
Langkawi สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบนโยบาย
เพื่อให้บรรลุบันทึกความเข้าใจ (NOU) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนลังกาวีที่เคยทาไว้ก่อน
หน้านี้ โดยถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือความเข้าใจในระหว่าง 2 สถาบัน 2 ชาติ และคงจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความร่วมมือสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัววิทยาลัยชุมชน 2 ชาติอาเซียนในอนาคตต่อไป นั้น
2. การดาเนินการ ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูลเชื่อม
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ Langkawi Tourism Academe @ Kolej Komunity Langkawi, Malaysia ณ เ ก า ะ
Langkawi รัฐเคด้าห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย นาทีมโดย นายนาชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน,
นายวรรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล , นายอุสมาน บินตามะหงง กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสตูล , ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้ อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล , ดร.วรรณดี สุ ธ าพาณิชย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล, นายนิยม ชูชื่น ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา, นายอัศวยุช เทศอาเส็น
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล , ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล , รศ.ดร.อัศวิน
พรหมโสภา รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา, นางสาวภูญดา เพชรรัตน์ ครูวิทยฐานะครูชานาญการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล, นางสาวกานติมา หรับจันทร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล และ
นายรมหลี สุมาลี ครูช่วยราชการ สพป.สตูล (งานวิเทศสัมพันธ์) รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมการประชุมหารือ
ความร่วมมือกับ Langkawi Tourism Academe @ Kolej Komunity Langkawi และการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ (NOTES OF COOPERATION : NoC) เป็นข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ
Langkawi Tourism Academe @ Kolej Komunity Langkawi, Malaysia ณ เกาะ Langkawi รั ฐ เคด้ า ห์
สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมี ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กับ Mr.Khaairuddin Bin
Khalil ผู้อานวยการ LTA เป็นตัวแทนลงนามของแต่ฝ่าย
ในการเดิ น ทางไปเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม หารื อ ความร่ ว มมื อ กั บ Langkawi Tourism
Academe @ Kolej Komunity Langkawi แ ล ะ ก า ร ล ง น า ม ใ น บั น ทึ ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ( NOTES OF
COOPERATION (NoC)) ในครั้ ง นี้ มี ส าระส าคั ญ ของข้ อ ตกลงคื อ ทั้ ง สองฝ่ า ยจะมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของทั้งสองฝ่าย โดยในเบื้องต้นทางวิทยาลัยชุม ชนสตูลจะนานักศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวก่อนเป็นสาขาแรก
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรมกีฬา
3. แลกเปลี่ยนอาจารย์สาหรับการสัมมนา และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
4. แลกเปลี่ยนการฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับอาจารย์ทั้งสองฝ่าย

14
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
สตูล และวิทยาลัยชุมชนสงขลาเพราะเห็นการเชื่อมโยงห้องเรียนกั บสถานประกอบการ โดยพัฒนาหลักสูตร
การจาลองสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมือนกับสถานประกอบการ การขยายแหล่ง
เรียนรู้ของทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะนา
แนวทางนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทต่อไป
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยกรรมการสภาให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
๑. นายอุสมาน บินตามะหงง
วิทยาลัยชุมชนลังกาวี มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาก นับเป็นโอกาสที่ดี หากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ได้ไปเรียน เพราะนอกจากได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพแล้วยังมีโอกาสเข้าสู่การจ้างงานในสถานประกอบการ
โรงแรมระดับ 5 ดาวอีกด้วย
๒. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
2.1 ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนลังกาวี เป็นแบบสะสมหน่วยกิต (credit
bank) หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้น
2.2 วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ลงนามความร่วมมือ (NOC : Note of Corporation) โดยจะ
เริ่มแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 วัน
2.3 แนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล กับอุทยานธรณีลังกาวี คือ การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างอุทยานธรณีลังกาวี และวิทยาลัยชุมชนสตูล โดย คณะผู้บริหารอุทยานธรณีลังกาวี
จะเดินทางมาจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 และจะมาพบปะกับคณะผู้บริหารและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ 20 ก.ค. เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาร่วมต้อนรับและ
พบปะกับคณะผู้บริหารอุทยานธรณีลังกาวีครั้งนี้
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายชื่อผู้รับโล่และเกียรติบัตร ในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล กาหนดให้มีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในวันที่ 19
กรกฎาคม 2562 ซึ่งในพิธีดังกล่าว วิทยาลัยฯ กาหนดให้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานเด่นในสาขาวิชาที่
วิทยาลัยเปิดสอน ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อาจารย์
พิเศษ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา และนักศึกษาผู้มีจิตอาสา
ดีเด่นประจาปีการศึกษา 2561 ด้วยนั้น
2. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบได้ดาเนิน การ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
เรียบร้อยแล้ว สรุปรายชื่อผู้รับโล่และเกียรติบัตร ในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ผู้มีผลงานเด่นในสาขาวิชาที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิดสอน
1.1 นายมูเร๊าะ จิเบ็ญจะ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.2 นายวุฑฒิเวช เจียระนัย
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.3 ผศ. ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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1.4 นายวิสูตร ประกอบ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1.5 นางสาวฝ่าตี่ม๊ะ รายา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.6 นายอนุรักษ์ สรรฤทัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
2.1 นายธนัตถ์ รามแก้ว
ผู้อานวยการแขวงการทางสตูล
2.2 นายณพชรพล พรหมมานพ
ประธานบริษัท วินเนอร์ สตาร์ เน็ตเวิร์ด จากัด
2.3 MR. KHAAIRUDDIN BIN KHALIL
Director Langkawi Tourism Academy @ Kolej Komunity
Langkawi Ministry of Higher Education Malaysia
3. ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อาจารย์พิเศษ
3.1 นางกิตติยา ฤทธิภักดี
ประเภท ข้าราชการ
3.2 นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
ประเภท พนักงานราชการ
3.3 นางสาวกานติมา หรับจันทร์
ประเภท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.4 นายรังสิมันต์ คงพรหม
ประเภท อาจารย์พิเศษ
4. ผู้สาเร็จการศึกษา
4.1 ผู้สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา รุ่น 2559
1. นางสาวฮันนาร์ บ่าวเตบ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เกรดเฉลี่ย 3.93
2. นางสาวสุภาวิตา อัครโอภาส
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.90
3. นางสาวออล่า หลงหัน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.90
4. นายฟุรกอน ละใบแด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.86
5. นางสาวสุกัญญา ดาแล่หมัน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เกรดเฉลี่ย 3.81
6. นางสาวมาเรียม หนูนัง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.71
7. นางสาวชฎากาญ บุญบารุง
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 3.70
8. นายสุรสีห์ รัตนไพบูลย์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เกรดเฉลี่ย 3.50
4.2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีจิตอาสาดีเด่น
1. นายยูโสบ ปกติง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. นายมูฮัมมัดสุกรี หมาดยี
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 6/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้ง 6/๒๕62 เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกาหนดการ พิธเี ปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้กาหนดจัด พิธีเปิดอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล และงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดย
ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธี นั้น
2. การดาเนินการ ขอยกเลิกงานพิธีเปิดอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนสตูลโดยเปลี่ยนแปลงเป็น ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตรวจเยี่ยมการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา 2562 พบปะนักศึกษาทุน กสศ. และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าว ตามกาหนดการดังนี้

กาหนดการตรวจเยี่ยมและพบปะนักศึกษาทุน กสศ. และอาจารย์ผู้ดูแล
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เวลา
กิจกรรม
08.45 - 09.0๐ น. - ท่านประธานเดินทางมาถึงวิทยาลัยชุมชนสตูล และพักห้องรับรอง
09.0๐ - 09.3๐ น. - ท่านประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปี
การศึกษา 2562
หมายเหตุ

กาหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
...................................................
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -

มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา สภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้ อนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลั ก สู ต ร
หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาหรับนักศึกษารุ่น 2561 จานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1)
สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 2)สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ5)สาขาวิชาการท่องเที่ยว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้
จัดทาแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน จานวน 6 ภาคเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตาม
ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนว่ า ด้ว ยการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ตรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. 2560 เรื่ อ งการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และจะสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ นั้น
2. การดาเนินการ สานักวิชาการได้ดาเนินการปรับแผนการจัดการศึกษาตลอดหลั กสู ตร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการศึกษาสาหรับนักศึกษารุ่น 2561 จานวน
4 สาขาวิชา ข้างต้น ให้มีการจัดการเรียนการสอน จานวน 5 ภาคเรียน และได้เสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการ
สภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบปรับแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2560
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว อนุ มั ติ ป รั บ แผนการจั ด การศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
วาระที่ 4.2 เรื่ อง อนุมัติ ปฏิทิน ตารางการจัดการเรี ยนการสอน และคุณ สมบัติผู้สอนประจ า
รายวิชาเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน (สาหรับนักศึกษารุ่น 2560 และรุ่น 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 และสาหรับนักศึกษาตกค้าง หลักสูตร พ.ศ. 2556 ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ อ นุ มั ติ แ ผนการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 และจัดการเรียน
การสอนจ านวน 7 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ 1) สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย 2) สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น
3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ 6) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
และ 7) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2556 ที่ยัง
เรียนไม่ครบตามหลักสูตรกาหนดนั้น
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๒. การดาเนินการ สานักวิชาการได้ดาเนินการจัดทาปฏิทินจัดตารางการจัดการเรียนการ
สอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา (อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2560 และรุ่น 2561) ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62 ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา และนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2556 ที่ยังเรียนไม่ครบตาม
หลักสูตรกาหนด และได้เสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9
กรกฎาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบปฏิทิน ตารางการจัดการเรียนการสอน และคุณสมบัติผู้สอนประจา
รายวิชาเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน (สาหรับนักศึกษารุ่น 2560 และรุ่น 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
และสาหรับนักศึกษาตกค้าง หลักสูตร พ.ศ. 2556 ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. อนุ มัติ ป ฏิทิน ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลั กสู ตรอนุ ป ริ ญ ญา
ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕62 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2560 และรุ่น 2561)
และสาหรับนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร พ.ศ. 2556
๒. อนุ มั ติ ผู้ ส อนประจ ารายวิ ช าเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ ส อนประจ าภาคเรี ย นที่
1/๒๕62 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2560 และรุ่น 2561) และสาหรับนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรอนุปริญญา
พ.ศ. 2556
ในการนี้ นายอับดลมานับ หลงหัน เสนอให้กรรมการสภา ควรลงพื้นที่ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน พบปะ ผู้สอนและนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และทราบปัญหา ความต้องการ อันนามา
เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
กรรมการสภาได้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้
1. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ แนะนาให้วิทยาลัยชุมชนขอทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูจังหวัดสตูล เพื่อมอบแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล อย่างน้อยปีละ 2 ทุน ทั้งนี้ฝากให้ดาเนินการ
มอบทุนแก่นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลน อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้อาจหาทุนจากแหล่งอื่น ๆ มามอบให้
นักศึกษาเพิ่มเติมด้วย
2. นางเกษร ปะลาวัน ทบทวนกาหนดการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19
– 21 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น.ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสุตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ร่วมต้อนรับและพบปะกับผู้บริหาร
อุทยานธรณี ลังกาวี
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดสตูล ณ อาเภอทุ่งหว้า โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการ สาธิต จาหน่าย อาหาร ขนมพื้นถิ่น
พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล การแข่งขันการทาขนม และจัดอิดัง อาหารพื้นถิ่นพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
3. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
นัดประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุย้ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

