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รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 9/๒๕๖2
วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09 : 3๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
3. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
4. นายอับดลมานับ หลงหัน
5. ดร.ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
6. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
7. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
8. นายอุสมาน
บินตามะหงง
9. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางเกษร
ปะลาวัน
12. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

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

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นางนิสรีน
ล่านุ้ย
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายวรัตน์ แสงเจริญ
๑. วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ
จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ งานวิชาการ และงานวิจัยและส่งเสริมการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับวิทยาลัยชุมชนมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1) นายวรัตน์ แสงเจริญ ๒) ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์ ๓) นางเกษร ปะลาวัน ๔) นายอัศวยุช เทศอาเส็น ๕) นางนิสรีน ล่านุ้ย ๖) นางสาวสุนิสา สะแหละ
๗) นางสาวฮาสานะ แกสมาน และ 8) นายธีรวัฒน์ แป้นช่วย สาระสาคัญการประชุมครั้งนี้ คือ การจัดทาแผนให้
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้มี
การทบทวน OKRIs ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัยชุมชน
๒. วันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล มีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการบริหารหลักสูตรอนุปริญญา ณ ปากน้า รีสอร์ท ตาบลปากน้า อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ซึ่งได้เชิญ ผศ.ประยูร ดารงรักษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นวิทยากร เพื่อทาความเข้าใจ
ในการบริหารงานหลักสูตรอนุปริญญาของแต่ละสาขาวิชา และเตรียมความพร้อมในการรับรองการประเมินประกัน
คุณภาพประจาปีการศึกษา 2561 จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาเข้าร่วมตามสะดวก
๓. วิทยาลัยชุมชนระนอง กาหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
อนุปริญญาบัตร วันที่ 19 กันยายน 2562 มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม ดังนี้ 1) นายวรัตน์ แสงเจริญ
2) นายอุสมาน บินตามะหงง 3) นางไพลิน สุวรรณมาลา และ 4) ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน สิงหาคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้มี ม ติเห็ นชอบแผนปฏิ บัติ 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
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 สิงหาคม 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. 2562
ประจาเดือน สิงหาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้วทั้งสิ้น (ณ 31 สิงหาคม 2562) จานวน 19,735,070.00 บาท (สิบเก้า
ล้ า นเจ็ ด แสนสามหมื่ น ห้ า พั น เจ็ ด สิ บ บาทถ้ ว น) ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตร
มาสที่ ๑ (ต.ค.61 - ธ.ค.61) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 62– มี.ค.62) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตร
มาสที่ ๓ (เม.ย.62 -มิ.ย.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.62-ก.ย.62) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประจาเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
19,735,070.00 16,629,024.82 3,106,045.18
84.26
3,626,400.00 3,292,410.00 333,990.00
90.79
12,299,360.00 10,221,943.82 2,077,416.18
83.11
3,692,310.00 2,997,671.00 694,639.00
81.19
117,000.00
117,000.00
0.00
100.00
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

19,735,070.00
3,626,400.00
12,299,360.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
10,859,840.00
3,692,310.00
571,800.00

16,629,024.82
3,292,410.00
10,221,943.82
220,000.00
823,680.00
119,548.00
9,058,715.82
2,997,671.00
527,078.00

3,106,045.18
333,990.00
2,077,416.18
154,400.00
111,240.00
10,652.00
1,801,124.18
694,639.00
44,722.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
84.26
90.79
83.11
58.76
88.10
91.82
83.41
81.19
92.18

381,800.00
281,800.00
100,000.00
32,000.00

356,401.00
258,980.00
97,421.00
32,000.00

25,399.00
22,820.00
2,579.00
0.00

93.35
91.90
97.42
100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่มีจานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(8) โครงการการประชุมหารือความร่วมมือกับ Langkawi
Tourism Academe @ kolej komunity Langkawi กิจกรรมการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
งบลงทุน

464,000.00
354,000.00

424,392.00
354,447.00

39,608.00
-447.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
91.46
100.13

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

40,400.00
29,545.00
1,471,389.00
582,417.00
888,972.00

39,600.00
455.00
468,611.00
17,583.00
451,028.00

50.50
98.48
75.84
97.07
66.34

48,000.00
222,210.00

45,856.00
108,055.00

2,144.00
114,155.00

95.53
48.63

32,500.00

32,500.00

0.00

100

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ
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วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน สิงหาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่
1/2562 วงเงิน 1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้
จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครัง้ ที่ 2/2562 วงเงิน 1,889,267.07 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่น เก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 3,507,417.07 บาท
(สามล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕62)
รายการ
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมรายรับ
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินคงเหลือยกไป

จานวนเงิน
6,132,589.13
1,248,362.18
7,380,951.31
4,053,297.90
3,327,653.41
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ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕62)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
1.2 หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
1.3 บริจาค/สนับสนุนมีวัตถุประสงค์
1.4 บริจาค/สนับสนุนไม่มีวัตถุประสงค์
1.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1.6 ค่าบารุงสถานที่

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
277,520.00
1,248,362.18
250,020.00
839,275.00
o.oo
175,970.00
o.oo
75,000.00
0.00
0.00
0.00
1,117.18
27,500.00
157,000.00
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ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕62)
ที่
1

แผนงาน / โครงการ

แผนการใช้จ่าย

รวมรายจ่าย
งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ

4,967,417.07
2,288,644.00
244,000.00
50,000.00

การศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
1.7 โครงการราลึกบุญคุณครู
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล

%
ผลการใช้จ่าย
เงินคงเหลือ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
รวมทั้งปี
201,783.00
3,795,528.44 1,171,888.63 76.41
201,783.00
1,209,760.37 1,078,883.63 52.86
8,260.00
220,000.00
24,000.00 90.16
0.00
49,987.00
13.00 99.97
-

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

150,000.00

71,850.00

147,850.00

2,150.00

98.57

-

40,000.00
80,000.00
10,000.00

2,500.00
72,000.00
0.00

15,000.00
72,000.00
0.00

25,000.00
8,000.00
10,000.00

37.50
90.00
0.00

-

20,000.00
90,000.00

16,000.00
0.00

16,000.00
90,000.00

4,000.00 80.00
0.00 100.00

-

445,150.00

0.00

445,077.52

72.48

99.98

-
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ที่

2

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
30,000.00
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1.11 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์และนาเสนอผล
50,000.00
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.12 ค่าติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
60,000.00
ภายในห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์
1.13 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
1,019,494.00
งบรายจ่ายลงทุน
2,578,773.07
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
81,000.00
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
18,000.00
2.3 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ารวมหญิงและชาย
1,460,000.00
2.4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
240,000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
2.5 เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุบโครเมียม บุนวม
117,000.00
2.6 พัดลมโคจร ติดเพดาน
129,970.00
2.7 เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์
10,389.00
2.8 เตียงปฐมพยาบาลแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
3,300.00
2.9 เครื่องทาน้าเย็น รุ่น SB-C9 SW
8,980.00
2.10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800
235,000.00
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง
2.11 เครื่องรับจอชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
129,000.00
2.12 ลาโพง MUSIC DJ SPEAKER BLUETOOTH
FM USB SD CARD
20,000.00

0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
30,000.00

27,000.00

50,000.00

0.00

57,750.00

4,173.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16,095.85
2,575,323.07
78,000.00
17,900.00
1,460,000.00
240,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แผนงาน / โครงการ

เงินคงเหลือ

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
- 100.00
- 100.00

2,250.00

-

96.25

-

1,003,398.15
1.58
3,450.00 99.87
3,000.00 96.30
100.00 99.44
0.00 100.00
0.00 100.00

-

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

0.00

129,000.00

0.00 100.00

-

0.00

20,000.00

0.00 100.00

-
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ที่

3

แผนงาน / โครงการ
2.13 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (เครื่องยนต์) มากีต้า
2.14 งานจ้างทาบันได ปูกระเบื้องและทาทางลาด
เอียงสาหรับผู้พิการ
2.15 งานจ้างเทพื้นถนนคอนกรีต
งบสารองกรณีเหตุฉุกเฉิน

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเดือนนี้

17,950.00
47,673.37

0.00
0.00

ผลการใช้จ่าย
รวมทั้งปี
17,600.00
47,673.37

60,510.70
100,000.00

0.00
0.๐๐

60,510.70
10,800.00

%
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
350.00 98.05
0.00 100.00
-

เงินคงเหลือ

0.00 100.00
89,200.00 10.80

-
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
๒๕61 รุ่น 2559 รุ่น 2560 รุ่น 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕62 รุ่น 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา๒๕61 รุ่น 2559 รุ่น 2560 และรุ่น 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา๒๕62 รุ่น 2562 จานวน 8 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปสาขาวิชาการ
ท่องเที่ย วสาขาวิช าอิส ลามศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้ น 77
รายวิชา 29 ห้องเรียน นั้น
2. การดาเนินการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ ได้ดาเนินการสอบวัดผล
ปลายภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน๒๕62 และวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการจัดทาคะแนนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดาเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับบริบท และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
วิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้นาคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 มาหารือถึงแนวทางในการเตรียมรับ
การประเมิน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
๑. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นอกจากนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบุว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
คือบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
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ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) ปั จจุบันวิทยาลัยชุมชนสตูลมี
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรรวมจ านวน 26 คน เป็นข้าราชการครูวิทยาลั ยชุมชนสตูล จานวน 7 คน เป็น
พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการของวิทยาลัยชุมชนสตูล จานวน ๕ คน และบุคคลภายนอก
จานวน 14 คน
1.2 ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ระบุว่า งานวิจัยต้องไปนาเสนอผ่านเวทีระดับนานาชาติ แต่ขณะนี้
งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนไม่ได้นาเสนอผ่านเวทีระดับชาติ
๒. กาหนดการประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล โดย รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ์ มี สุ ข เป็ น ประธาน อาจารย์ ศิ ริ รั ต น์ เพชรเหมื อ น และ
อาจารย์กฤษดา หนูประเสริฐ เป็นกรรมการ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาทุกท่านเข้าร่วมรับการ
ประเมินในวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี แสดงความคิดเห็นดังนี้
๑. บุคลากรประจาจะเป็นอาจารย์ประจาสาขาได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
๒. เนื่องจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยชุมชนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารระดับ
นโยบายควรพิจารณาเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน
๓. วิทยาลัยชุมชนควรทา MOU กับ มหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนด้านบุคลากรร่วมกัน
นายวรัตน์ แสงเจริญ ให้ข้อมูลว่า ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นาเสนอข้อจากัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว
แต่เนื่องจากเกณฑ์การประเมินได้ประกาศใช้เรียบร้อย ดังนั้นจึงต้องรอผลการประเมินของแต่ละวิทยาลัย
แล้วนามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 8/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 9/๒๕62 วันพุธ ที่ 18 กันยายน
2562 เวลา 09 : 3๐ – 14 : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ
ได้เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕62
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2562
ต่อที่ป ระชุมสภาวิทยาลั ย ชุมชนสตูล เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้
กรรมการสภานาข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2562 ไปทบทวน แก้ไข แล้วให้
วิทยาลัยเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขอให้กรรมการสภาสถาบัน เห็นชอบมอบ
อานาจแก่สภาวิทยาลัยชุมชนตาม พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37(๕)
ในการนี้วิทยาลัยได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่ าวไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ ว
รอติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ และ
รองผู้อานวยการ
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
14 พฤาภาคม 2562 ได้มีมติเห็ น ชอบให้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน สาหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการดาเนินงาน
ในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และนามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ โดย
ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป นั้น
2. การด าเนิน การ ให้ สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชน เพื่อเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ จานวน ๓ คน และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อานวยการ จานวน ๒ คน ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นและส่งให้ทางสถาบันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 37 (9) กาหนดให้
สภาวิทยาลัยชุมชนมีอานาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชนและการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มติ ที่ประชุมพิจาณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ
และรองผู้อานวยการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ จานวน 3 คน คือ
1.1 นายวรัตน์
แสงเจริญ
1.2 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
1.3 นางช่อมาลี นาคบรรพต
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อานวยการ จานวน 2 คน คือ
2.1 นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
2.2 นางไพลิน
สุวรรณมาลา
วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕4๘ ข้อ ๙ และตามคาสั่งสภาวิทยาลัยชุมชนที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ ป ระจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน หลั กสู ตรอนุปริญญา วิทยาลั ยชุมชนสตูล ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ๑) นายธเนศ
ทวีบุรุษ ๒) นายรชดี้ บินหวัง และ 3) นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ ซึ่งนายรชดี้ บินหวัง ได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาพัฒนาชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูลขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ม.สงขลานครินทร์
2557

นายนิพนธ์ มรรคาเขต

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สูงสุด
ศศ.ม. พัฒนามนุษย์
และสังคม
ศศ.ม. พัฒนาสังคม

นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ

ศศ.บ. พัฒนาสังคม

2553

เลขประจาตัว
ประชาชน
3910100261473

นายธเนศ ทวีบุรุษ

3910200045934
1669800070284

ชื่อ-สกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
ม.นเรศวร

2544

๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 ข้อ 12
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง -
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. วันที่ 18 กันยายน 2562 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพ ซึ่งได้รับ
งบประมาณจาก สกอ. จานวน 50,000 บาท เพื่อดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมเดินรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพ 2) กิจกรรมการให้ความรู้การห่างไกลยาเสพติด และ ๓) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด มีการ
แข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาที่เทศบาลฉลุง จึงเรียนเชิญประธานสภาและกรรมการสภาให้กาลังใจนักกีฬาและใน
เวลา 15.30 น.
2. วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล จะทาบุญ ที่อาคารเรียนใหม่ ทั้งศาสนาพุทธ
และอิสลาม โดยพิธีทางพุทธจะเลี้ยงเพลพระ เวลา 10.00 – 12.00 น. ส่วนศาสนาอิสลาม จะเริ่มเวลา
13.30 น.เป็นต้นไป
3. วัน ที่ 20 กัน ยายน 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลั ยชุมชนสตูลได้จัดกิจกรรมการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนั กศึกษาทุน กศส. โดยเชิญ นายอนุรักษ์ สรรฤทัย ( บังฮาซัน ) มาเป็นวิทยากร โดยมา
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและมาโชว์การไลฟ์สดการขายสินค้า
4. วันที่ 20 – 21 กันยายน 256๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัด งานอุทยานธรณีโลกสตูล
ครั้งที่ 6 Satun UNESCO Global Geopark 2019 ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล พิธีเปิด ใน
วัน ที่ 20 กัน ยายน 2562 มีการ MOU ระหว่ างอุทยานธรณีโลกสตูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสตู,
สาหรับวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับ มอบหมายให้จัดประกวดการแข่งขันอาหารเมนูดึกดาบรรพ์ ในวันที่ 21
กันยายน 2562
๕. วันที่ 28 - 29 กันยายน 2562 กสศ. จัดประชุมนักเรียนทุน กศส. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุน กสศ. จากวิทยาลัยการประมงจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา
และวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล และผู้สอนนักศึกษาทุน รวมจานวน 300 คน พิธีเปิดวันที่ 28
กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ มาร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 8.30 น. การแต่งกาย
สวมเสื้อสูทวิทยาลัย
๖. กาหนดจัดประชุมสภาครั้ งที่ 10/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล
เลิกประชุมเวลา 14.00
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ

ทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
(นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานกรประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

