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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 12/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ – 16 : 30 น.
ณ ห้องประชุมชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
3. ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
4. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
5. นายอับดลมานับ หลงหัน
6. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
7. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
8. นายอุสมาน บินตามะหงง
9. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางเกษร
ปะลาวัน
12. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
13. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยวิทยาลัยชุมชนสตูล
1. รายงานการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม บน
เกาะหลีเป๊ะ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บันดาหยารีสอร์ท ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งได้
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บั น ทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ การ
ท างาน” (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่ างวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล กั บ สถานประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม บนเกาะหลีเป๊ะ จานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) ไอดีลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท (Idyllic
Concept Resort) ๒) เซเรนดิพิตี้ บีช รีสอร์ท (Serendipity Beach Resort) ๓) สิตา บีช รีสอร์ท (Sita Beach
Resort) ๔) เดอะ คลิป หลีเปะ รีสอรท์ (The Cliff Lipe Resort) 5) บันดาหยา รีสอร์ท (Bundhaya Resort) 6)
อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Akira Lipe Resort) 7) เดอะ ชิค หลีเป๊ะ (The chic Lipe) และ 8) อนัญญา หลีเป๊ะ
รีสอร์ท (Ananya Lipe Resort) (รายละเอียดบันทึกข้อตกลงดังแนบ)
2. วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการสภาฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิชาการดังกล่าว
3. วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดมุกดาหาร
มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นการสร้างโอกาสแก่นักศึกษาในการเข้าสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนต้องติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สถานประกอบการไม่ผิดหวัง โดยเฉพาะคุณลักษณะที่สาคัญคือ การมีคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการดารงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกงาน เป็นต้น
2. กรรมการสภาควรมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ
ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดมุกดาหาร และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริห ารงานของสภาวิทยาวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในคราวเดียวกันด้วย
โดยมีกรรมการสภาที่แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1) นายวรัตน์ แสงเจริญ 2) ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
3) นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ 4) นายอุสมาน บินตามะหงง 5) นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ 6) นายอับดลมานับ หลงหัน
7) ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 8) ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ทั้งนี้ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิท ยาลั ย ชุมชนสตูล มีม ติเห็ น ควร ให้ วิท ยาลั ย นาเสนอการด าเนิ น
กิจกรรม/โครงการ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ด้วยวิดิทัศน์ เป็นประจาทุกเดือนนั้น
2. การด าเนิ น การ งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าวิ ดิ ทั ศ น์ สรุ ป การด าเนิ น งาน
กิจกรรม/โครงการ ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑.๒.2 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปพลางก่อน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) วงเงิน
ทั้งสิ้น 5,282,790.00 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น ซึ่งรัฐบาลได้กาหนด
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ
100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 63
– มี.ค.63) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.63 - มิ.ย.63) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.
63-ก.ย.63) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1 - 2
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

5,282,790.00 1,671,632.45
897,930.00 597,420.00
4,384,860.00 1,074,212.45
-

เงินคงเหลือ
3,611,157.55
300,510.00
3,310,647.55
-

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
31.64
66.53
24.50
-
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

ได้รับจัดสรร
5,282,790.00
897,930.00
4,384,860.00
187,200.00
467,460.00
94,500.00
3,635,700.00

เบิกจ่าย
1,671,632.45
597,420.00
1,074,212.45
40,000.00
149,760.00
20,948.00
863,504.45

เงินคงเหลือ
3,611,157.55
300,510.00
3,310,647.55
147,200.00
317,700.00
73,552.00
2,772,195.55

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
31.64
66.53
24.50
21.37
32.04
22.17
23.75

๕
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุ มัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 1,251,670.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕62
ตารางที่ 1 สรุป รายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
3,168,190.48
8,052.50
3,176,242.98
21,000.00
3,155,242.98

๖

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

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
8,052.50
8,052.50
2,900.00
2,900.00
5,152.50
5,152.50
5,000.00
5,000.00
152.50

152.50

๗
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตามมติที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ที่

แผนงาน / โครงการ

รวมรายจ่าย
งบรายจ่ายประจา
1
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งองค์การ
นักศึกษา)
2 โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
3 โครงการพัฒนาทักษะผู้นานักศึกษา
4 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
5 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ วชช.สตูลเกมส์
6 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
7 โครงการราลึกพระคุณครู
8 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
9 โครงการ TO BE NUMBER ONE
10 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด

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

ผลการใช้จ่าย
เดือนนี้
21,000.00
21,000.00
-

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
21,000.00
21,000.00
-

40,000.00
40,000.00
29,600.00

-

-

40,000.00
40,000.00
29,600.00

0.00
0.00
0.00

-

90,000.00
273,350.00
24,400.00
110,000.00

-

-

90,000.00
273,350.00
24,400.00
110,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-

70,000.00
44,800.00

-

-

70,000.00
44,800.00

0.00
0.00

-

100,000.00

-

-

100,000.00

0.00

-

40,000.00

-

-

40,000.00

0.00

-

แผนการใช้จ่าย

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
1,230,670.00
1.68
1,230,670.00
1.68
10,600.00
0.00
เงินคงเหลือ

๘
ที่

แผนงาน / โครงการ

13 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2564
15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
16 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบฯ
17 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า
18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย
เดือนนี้

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
50,000.00
0.00 42,200.00
0.00
-

เงินคงเหลือ

50,000.00
42,200.00

-

-

27,000.00

21,000.00

21,000.00

6,000.00

77.78

-

129,720.00
30,000.00
100,000.00

-

-

129,720.00
30,000.00
100,000.00

0.00
0.00
0.00

-

๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 11/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 12/๒๕62 วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม
2562 เวลา 13 : 3๐ – 1๖ : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ
ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติปฏิทิน ตารางการจัดการเรียนการสอน และคุณสมบัติผู้สอนประจารายวิชา
เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2561)
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปี การศึกษา 2562 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วัน ที่ 10 มกราคม 2562 และให้ มี การจัดการเรีย น
การสอนจานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3) สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาการจัดการ และ 6) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น
2. การดาเนินการ สานักวิชาการได้ดาเนินการจัดทาปฏิทินจัดตารางการจัดการเรียนการสอน
และกาหนดอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา (อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรอนุปริญญา ประจาภาค
เรียนที่ 2/๒๕62 (สาหรับนักศึกษารุ่น 2561) ตามแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 21
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตปิ ฏิทิน ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ประจาภาค เรียนที่ 2/๒๕62
3. อนุมัติคุณสมบัติผู้สอนประจารายวิชาเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62
จานวน 49 คน ตามที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ
4. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62 จานวน 49 คน ตามที่รายชื่อที่ฝ่าย
เลขานุการนาเสนอ

๑๐
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕63
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕63 จานวน 270 คน นั้น
2. การด าเนิ น การ ในการนี้ กลุ่ ม งานทะเบี ยนและวัดผล ส านั ก วิช าการ ได้ด าเนิ น การและ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕63 จานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการทั่ว ไป สาขาวิช าการท่องเที่ยว สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่า ปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 (หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕63 โดยให้นโยบายว่าต้องโห้
โอกาสเด็กทุกคนได้เรียน
วาระที่ 4.๓ เรื่อง เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้วิทยาลัยชุมชนกาหนดปฏิทินการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การวางแผนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงการทางานร่วมกันได้ (ตามหนังสือ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ อว ๐๖๑๐(1)/2091 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
2. การดาเนินการ ในการนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาร่างปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
สตูล ประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

๑๑
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามเสนอ โดยกาหนดเวลาประชุมตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนเวลาประชุมได้ตามความ
พร้อมของกรรมการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการทั้ง 3 คณะ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้
1.1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตสตูล พร้อมเปิดรับนักศึกษาสาขาการ
ท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563
1.2 นาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการพัฒนาการเรียนการสอนรายงานต่อที่ประชุมสภา ดังนี้
1.2.1 ติดตั้งม่านกรองแสงห้องเรียน
1.2.2 เพิ่มพื้นที่จอดรถสาหรับนักศึกษา
1.2.3 อาคารเรียนน้าไม่ไหลบ่อยครั้ง
1.2.4 ควรติดตั้งลาโพงภายในห้องเรียน
1.2.5 จัดให้มีสวนหย่อมเพิ่มมากขึ้น
1.2.6 ให้มีการขายอาหารในวันจันทร์ – ศุกร์ ด้วย
1.2.7 ห้องพยาบาลควรมียาเพิ่มขึ้น
1.2.8 ควรติดตั้งตู้ ATM ในบริเวณ วิทยาลัยชุมชน
1.2.9 ควรมีสนามกีฬาให้นักศึกษาได้ออกกาลังกาย
1.2.10 วันเสาร์ อาทิตย์ ห้องละหมาด สถานที่อาบน้าละหมาด ไม่เพียงพอ นอกจากนี้การใช้
ม่านกันระหว่างห้องละหมาดผู้ชาย กับห้องละหมาดผู้หญิง ควรกันให้มิดชิด จึงเสนอขอใช้อาคารหมู่บ้านเป็นห้อง
ละหมาดเพิ่มอีก 1 ห้อง
1.2.11 ควรเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียน จันทร์ – ศุกร์) เพิ่มขึ้น
1.2.12 วิทยาลัยชุมชน ควรทาบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการธุรกิจนาเที่ยวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นข้อเสนอของนักศึกษา ดังนี้
นางไพลิน สุวรรณมาลา : ควรกาหนดพื้นที่จอดรถและการจราจร ทางเข้า-ออก คนละคนทางให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น เข้าทางอาคารศูนย์วิทยบริการ ออกทางอาคารสานักงาน เป็นต้น
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ : วิทยาลัยมีแผนจะขอใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนเป็นสถานที่จอดรถสาหรับ
นักศึกษาแบบชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องพูดคุย หารือ กับผู้ใหญ่บ้านก่อน เนื่องจากทางชุมชนมี
แผนจะใช้พื้นที่ด้านหลังทาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
๑. ถ้ากาหนดให้เข้าทางอาคารศูนย์วิทยบริการ ออกทางอาคารสานักงาน จะสามารถจอดรถมอเตอร์
ไซด์บริเวณข้างถนนทางออกได้อีก 1 ด้าน และนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่ริมถนนหน้าวิทยาลัยชุมชนได้อีกด้วย
๒. กรณีการสร้างโรงจอดรถชั่วคราว แบบเคลื่อนที่ได้ โดยใช้เสาขันน๊อต คลุมด้วยสแลน ควรออกแบบ
ให้จอดรถได้ 2 ด้าน
๓. การจัดห้องละหมาดต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
๔. กรณีที่น้าไม่ไหล ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุให้ชัดเจน เช่น กาลังเครื่องสูบน้า และปริมาณ
ความจุของถังพักน้า (ขนาดที่ควร 1000 ลิตร) เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
นายวรัตน์ แสงเจริญ : มอบหมายให้ นายอับดลมานับ หลงหัน ประสานงานโดยการพูดคุ ยเบื้องต้นกับ
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุมชน เพื่อขอใช้พื้นที่อาคารหมู่บ้านเป็นห้องอาคารละหมาดสาหรับนักศึกษา และขอใช้พื้นที่
หลั งอาคารเรีย นท าโรงจอดรถชั่วคราว ในการนี้ นายอับดลมานั บ หลง เสนอให้ วิทยาลั ยชุมชนท าหนั งสื อถึง
ผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุ้ย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

