รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ครั้งที่ 8/2553
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 13. 30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
2. นายสุรชัย
3. นายวรวุฒิ
4. นางภัทราภรณ์
5. นายบุญล้อม
6.นางละมูล
7. นางสาวรัชนี
8. นายวีระชัย

ประสาทบัณฑิตย์
โสตถีวรกุล
บุญเพ็ญ
ทองคง
สาราญ
ลือสุขประเสริฐ
ศิริชัยเอกวัฒน์
กวีธีระวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการค้า กรรมการ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ ฯ
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายบรรจง
2. นายสุภชัย
3. นายกลางพล
4. นายวิรัช

สุทธิคมน์
งามสม
กมลโชติ
โต๊ะถม

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ศักดิ์
2. นายกรณพงศ์
3. นางรัฐพร
4. นางสาวประภัสสร
5.นางสาวนงลักษณ์
6. นางสาวพิชญา

พูลเงิน
วงษ์จินดา
ราตรีวงค์
ตอพล
ม่วงศรี
พุทธสิมมา

(ติดราชการ)
(ติดภาระกิจ)
(ติดภาระกิจ)
(ติดราชการ)

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ทาหน้าที่ประธานการ
ประชุม และกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 นาเสนอกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ดาเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2553
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครนาเสนอภาพกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ดาเนินการในช่วง
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2553 จานวน 9 เรื่อง
1.1 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553
1.2 กิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553
1.3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญา ที่วิทยาลัยชุมชนตราด เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2553
1.4 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2553
1.5 เปิดหลักสูตรฝึกอบรม วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ที่บริษัท SK FOOD เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2553
1.6 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553
1.7 ทา MOU กับบริษัทไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่น จากัด วันที่ 10 สิงหาคม 2553
1.8 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1.9 นาเสนอหลักสูตรกะปิกระซ้าขาว ที่นาไปเสนอที่วิทยาลัยชุมชนระนอง
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7 /2553
เลขานุก ารการประชุม นาเสนอรายงานการประชุม สภาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2553 วันศุกร์ที่
30 กรกฎาคม 2553 จานวน 12 หน้าต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 รับมอบที่ดินในการก่อสร้างอาคารสานักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ความเป็นมา
สืบ เนื่องจากวิท ยาลัย ชุ ม ชนสมุ ท รสาครประสงค์ที่จะจัดหาที่ดิ นเพื่ อ ก่ อสร้างอาคารส านัก งาน
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยที่นายวิชัย ศิริชัยเอกวัฒน์ มีความประสงค์ขอมอบที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ 112700 เลขที่ดิน 101 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุ ทรสาคร เนื้อที่ 2 – 0 – 00 ไร่
ให้กับกระทรวงการคลัง (เพื่อใช้ในราชการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร) ธนารักษ์จังหวัดสมุทรสาครจึงให้

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครนัดหมาย นายวิชัย ศิริชัยเอกวัฒน์ เจ้าของที่ดิน ทาการจดทะเบียนนิติกรรมรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
การดาเนินการ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2553 สานักงานธนารักษ์จังหวัดสุมทรสาครได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
นายวิชัย ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสาร เรื่องการมอบเกียรติบัตรที่ศาลากลางจังหวัด ธนารักษ์
จังหวัดสุมทรสาครจะเป็นผู้จัดการและประสานงานกับท่านประธาน ช่วงประมาณเดือนกันยายน
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่องรายงานจานวนนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม ประจาเดือน กรกฎาคม 2553
ความเป็นมา
ตามที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 4 สิงหาคม 2553 นั้น ขณะนี้มีผู้เรียนแล้วทั้งสิ้น 529 คน จาแนกเป็นรายเดือน
ดังนี้
เดือน
เป้าหมาย ผู้เรียน ร้อยละ ผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
(คน)
40
157.50
ตุลาคม
63
59
93.65
20
510.00
พฤศจิกายน
102
77
75.49
20
240.00
ธันวาคม
48
37
77.08
80
148.75
มกราคม
119
86
69.01
60
71.67
กุมภาพันธ์
43
อยู่ระหว่างเรียน
20
510.00
มีนาคม
102
31
76.48 อยู่ระหว่างเรียน
60
0
เมษายน
0
40
0
0
พฤษภาคม
40
55
22
มิถุนายน
อยู่ระหว่างเรียน
20
0
0
กรกฏาคม
0
30
สิงหาคม
อยู่ระหว่างเรียน
400
132.25
รวม
529
290
54.82
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4.2 เรื่อง เปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร(ภาษาพม่า)
สรุปเรื่อง
ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ไปเปิดทาการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม วิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงประโยชน์ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า)
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพูด ด้วยคาและประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และลดความขัดแย้งในการ
ทางาน
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจานวนนับ, ตัวเลข, พยัญชนะ, สระ
การดาเนินการ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2553 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และทีมงานฝึกอบรม โดยมี
อาจารย์นงลักษณ์ ม่วงศรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร(ภาษาพม่า) ให้กับ
พนักงาน บริษัท เอส เค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ซึ่งเป็นระดับหัวหน้างาน จานวน 30 คน โดย
ใช้สถานที่เรียนที่บริษัท เอส เค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง
โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ พร สัญชาติพม่า สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเมาะละแหม่ง เป็นผู้สอน
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4.3 เรื่อง การทาความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่นโปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน) ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงทาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับการขยายตัว ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน) และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่ง
ในฐานะครัวของโลก ”
การดาเนินการ
การลงนามบันทึกข้อตกลง ทาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้จัดพิธีลงนามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2553 ณ ห้องประชุม A 101 บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน) เวลา 9.00 น.โดยมีประธาน

คณะกรรมการ กรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สภาวิชาการ คณะผู้บริหารของบริษัทไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่น
โปรดักส์ จากัด (มหาชน) และคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมในพิธี
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4.4 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สรุปเรื่อง
ความเป็นมา
อ้างถึงหนังสือสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ 0504(4)/2535 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2553 เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุม ชนภายใต้คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนมีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้กับวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2552
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 งบดาเนินงาน จานวน 1,236,700 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2553 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
รายการโอนงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลาดับ
รายการ
โอนครั้งที่
โอนครั้งที่
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1–7
2553
1. รวมทั้งสิ้น
6,110,472
7,347,172
2. รวมงบดาเนินงานทั้งสิ้น
4,663,752
1,236,700
5,900,452
3. งบบุคลากร
1,446,720
1,446,720
การดาเนินการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ครั้งที่ 7
เป็นเงินจานวน 1,236,700 บาท ใช้เป็นงบจัดการเรียนการสอบ บัดนี้วิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบ GF เรียบร้อย
แล้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4.5 งบการเงิน ประจาเดือนกรกฎาคม 2553
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้สรุปรายละเอียดการเงินต่างๆ ประจาเดือนกรกฎาคม ให้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ทราบดังนี้
1. เงินกองทุนสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เงินคงเหลือ 64,159.27 บาท
2. เงินกองทุนเพื่อการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เงินคงเหลือ 746.56 บาท
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2553
รายงาน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายเดือนนี้

ร้อยละ

271,266.45
498,058.56

เบิกจ่ายไปแล้ว
ทั้งสิ้น
2,697,607.06
4,282,714.28

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวม

2,889,810.61
5,900,452
8,790,262.61

คงเหลือ

ร้อยละ

93.35
72.58

192,203.55
1,617,737.72

6.65
27.41

769,325.01

6,980,321.34

79.40

1,809,941.27

20.59

การเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2553
1. งบบุคลากร
271,266.45
2. งบดาเนินงาน
498,058.56
2.1 การจัดการเรียนการสอนอนุปริญญา
274,537.40
2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม
11,213
2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
129,530.70
2.4 ตอบแทนใช้สอยวัสดุ
136,536
2.5 ค่าสาธารณูปโภค
39,880.16
4. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินรายได้สถานศึกษา
(คงเหลือยกมาเดือน เม.ย.)

รายรับเดือนนี้
(บาท)

รายจ่ายเดือนนี้
(บาท)

เงินรายได้สถานศึกษา
คงเหลือ (บาท)

1 ,724,722.38

44,210.00

-

1,768,932.38

มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่ องพิ จ ารณาการติ ด ตามของอนุ ก รรมการติ ด ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
สมุทรสาคร
สรุปเรื่อง
ความเป็นมา
ตามที่สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสองของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยผลการประเมินไม่รับรองมาตรฐาน และวิทยาลัยได้
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภา
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสมุ ท รสาคร ตั้ ง แต่ ปี งบประมาณ 2552 และ 2553 ความละเอี ย ดแจ้ ง แล้ ว นั้ น
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ส่งคณะอนุกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่จากสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
3. คุณมัทกานต์ โอราฬรัตน์มณี เจ้าหน้าที่จากสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
การดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
สมุทรสาคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
2. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
3. แผนงาน โครงการ / กิจกรรมที่วิทยาลัยดาเนินการ
4. รายละเอียดผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2552 และ 2553
5. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ
รายละเอี ย ดดั ง เอกสารแนบท้ า ยวาระจ านวน 16 แผ่ น นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าเอกสาร
ประกอบการติดตามเป็นมาตรฐาน จานวน 5 มาตรฐาน เพื่อสะดวกในการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการติดตามการดาเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า วิทยาลัยได้ดาเนินการมาถูกทางแล้วแต่ให้ปรับปรุงในรายละเอียดและตัวบ่งชี้
ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ และควรมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มี 7 ยุทธศาสตร์

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และเสนอ
ความคิดเห็นว่าควรทาความเข้าใจกับคณะกรรมการประเมิน ให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้การประเมินมีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครประจาปีงบประมาณ 2554
สรุปเรื่อง
ความเป็นมา
ตามที่สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดทากรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจา
ปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนจัดทาแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
2554 โดยให้วิทยาลัยจัดทาและผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งให้สานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นั้น
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
2554 ตามกรอบแนวคิดดังนี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนระยะยาวของ สกอ.15 ปี(2551 – 2565) กรอบนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน กรอบนโยบายของสานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน แผนพัฒนา
จังหวัด นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.
2553-2556)
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย
1. เป้าหมายหลักสูตรอนุปริญญา จานวน 240 คน
2. เป้าหมายหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 800 คน
3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 16,441,540
บาท
3.1 แผนการจัดการศึกษา
จานวน 5,487,311 บาท
3.2 แผนบริการวิชาการ
จานวน 920,825 บาท
3.3 .แผนวิจัย
จานวน 103,220 บาท
3.4 แผนทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จานวน
35,000 บาท
3.5 แผนบริหารจัดการ
จานวน 9,895,184 บาท
4. โครงการพัฒนาวิทยาลัย 24 โครงการ จานวนเงิน 2,281,123 บาท
โครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 สอดคล้องกับโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ทั้งหมด โดยการรวมโครงการที่มีเป้าหมาย
และผลผลิตเหมือนกันมารวมกัน แต่ยังตอบทุกตัวบ่งชี้ของระบบประกันคุณภาพ รายละเอียดดังเอกสารที่
แจกในที่ประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 5.2

มติ ที่ประชุมมี มติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครประจาปีงบประมาณ
2554 และให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยกลับไปตรวจสอบดูรายละเอียด หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
ติดต่อกับวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การสรรหาประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ใกล้หมดวาระของประธานกรรมการสภา
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนสมุ ท รสาครแล้ ว ขอให้ คณะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทุ ก ท่ า นเตรี ย มเลื อ ก
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครต่อไป
ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครจะหมดวาระลงในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ซึ่งเมื่อใกล้ครบกาหนดเวลาส่วนกลาง
จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการมาเป็ น สัก ขีพ ยานในการเลื อกประธานกรรมการสภาวิท ยาลัย ชุม ชน
สมุทรสาครต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
2. การดาเนินการตรวจสอบประวัติของอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากการที่วิทยาลัยได้เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร (ภาษาพม่า) นั้น คณะกรรมการเห็นควรให้วิทยาลัยติดต่อประสานงานกับมูลนิธิรักไทย
เพื่อตรวจสอบประวัติ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3. การเปิดศูนย์สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จะท าการเปิ ด
สานักงานกศน.ตาบลที่วัดใหญ่บ้านบ่อ ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 22
สิงหาคม 2553 จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนไปร่วมจัดนิทรรศการหรือแนะแนวการศึกษา
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวพิชญา พุทธสิมมา)
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
รักษาการรองผู้อานวยการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
กรรมการ และเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

