รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------------------------------------------------------รายนามกรรมการผูQมาประชุม
๑. นายอมฤทธิ์
พูลสวัสดิ์
๒. นายประเสริฐ
ศิริ
๓. ผศ.ไวกูณฑF
ทองอรGาม
๔. นางอัณณFจันททรF เพ็ชรัตนF
๕. พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
๖. นางสมเสนGหF
พGวงพี
๗. นายพิพัฒนF
ฤกษFสหกุล
๘. นายบัณฑิต
กูลพฤกษี
๙. ดร.กรรณิกา
สุภาภา
๑๐. นายณัฐวุฒิ

โพธิ์ทักษิณ

รายนามกรรมการประชุมผRานสื่ออิเล็กทรอนิกสT
นายประหยัด
พรหมพะเนาวF
รายนามกรรมการผูQไมRมาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. นายวิเชียร
ทรัพยFเจริญ

๒. นายสมบูรณF

ชัชวาลยF

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผูHแทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผูHแทนองคFกรชุมชน
กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ
รักษาราชการแทนผูHอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการโดยตำแหนGง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เลขานุการ

กรรมการผูHแทนศิษยFเกGา

กรรมการผูHแทนองคFกรปกครองสGวนทHองถิ่น
หมดวาระการดำรงตำแหนGงนายกองคFการบริหาร
สGวนจังหวัดตราด
กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ

รายนามผูQเขQารRวมการประชุม
๑. นางสาวนิพัทธา

เอี่ยมใบพฤกษF

๒. นางศิริรักษF

วรรณรัตนF

๓. นายนราวุฒิ

พัฒโนทัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผูHชGวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ๓
ผูHชGวยเลขานุการ
ครูผูHชGวย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจQงใหQที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจQงใหQที่ประชุมทราบ
การประชุมผRานสื่ออิเล็กทรอนิกสT
สรุปเรื่อง
ประธานแจHงใหHที่ประชุมทราบวGา ดHวยสถานการณFการแพร่ระบาดของโรคติดเชื4อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และจังหวัดตราดถูกประกาศเปbนพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดบาง
ทGาน เขHารGวมการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสF และใหHนายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผูHชGวย เขHารGวมประชุมดHวยเพื่อดูแล
ระบบการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสF จึงเรียนตGอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดผูHเขHารGวมการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสF
รายงานตัวเขHารGวมการประชุม ไดHแกG
นายประหยัด
พรหมพะเนาวF
กรรมการผูHแทนศิษยFเกGา
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจQงใหQที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การรับทราบรายงานการใชQจRายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ไดHดำเนินการจัดทำรายงานการใชHงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ประจำปeงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานการใชHจGายงบประมาณ
ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตGอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคKาใช.จKายบุคลากรภาครัฐฯ)
1,193,794.00 (1,7000,120.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

953,010.00 (1,221,840.00)
240,784.00 (478,280.00)

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
1,133,439.56 (7,829,705.00)
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1,133,439.56 (7,588,605.00)
งบลงทุน
0 (5,953,000.00)

งบเงินอุดหนุน
1,133,439.56 (1,635,605.00)
ค9าใช=จ9ายการดำเนินงาน
1,082,583.56 (1,478,405.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
0 (0)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 50,856.00 (157,200.00)
- พัฒนาหลักสูตร
7,470.00 (38,100.00)
- พัฒนาครู
0 (52,400.00)
- พัฒนานักศึกษา
0 (47,800.00)
- ประกันคุณภาพ
43,386.00 (18,900.00)

สรุปรายงานการใช-จ/ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
10,573,325.00
ใช0จ<ายไป
2,327,233.56

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝJกอบรม)
0 (217,000.00)
หลักสูตรฝBกอบรม
0 (124,000.00)
การบริการวิชาการแกHชุมชน
0 (40,000.00)
การคIนหาผูIดIอยโอกาส
0 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0 (24,1000.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
0 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป)
0 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรZพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
0 (320,000.00)
5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ
0 (320,000.00)
ศูนยNตIนแบบการบริหารจัดการขยะ
0 (28,000.00)
การจัดการทHองเที่ยวเชิงอาหาร
0 (80,000.00)
การจัดการทHองเที่ยวโดยชุมชน
0 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูIดIอยโอกาส
0 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
0 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_
(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชุมชน)
0 (0)

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
0 (32,500.00)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคKาใช.จKายบุคลากรภาครัฐฯ)
506,326.00 (1,7000,120.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

268,830.00 (1,221,840.00)
237,496.00 (478,280.00)

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
6,696,265.44 (7,829,705.00)
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
6,455,165.44 (7,588,605.00)
งบลงทุน
5,953,000.00 (5,953,000.00)
งบเงินอุดหนุน
502,165.44 (1,635,605.00)
ค9าใช=จ9ายการดำเนินงาน
395,821.44 (1,478,405.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
0 (0)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 106,344.00 (157,200.00)
- พัฒนาหลักสูตร
30,630.00 (38,100.00)
- พัฒนาครู
52,400.00 (52,400.00)
- พัฒนานักศึกษา
47,800.00 (47,800.00)
- ประกันคุณภาพ
-24,486.00 (18,900.00)

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
10,573,325.00
คงเหลือ
8,246,091.44

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝJกอบรม)
217,000.00 (217,000.00)
หลักสูตรฝBกอบรม
124,000.00 (124,000.00)
การบริการวิชาการแกHชุมชน 40,000.00 (40,000.00)
การคIนหาผูIดIอยโอกาส
53,000.00 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
24,100.00 (24,100.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
100,000.00 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป)
591,000.00 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรZพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
320,000.00 (320,000.00)
5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ
320,000.00 (320,000.00)
ศูนยNตIนแบบการบริหารจัดการขยะ
28,000.00 (28,000.00)
การจัดการทHองเที่ยวเชิงอาหาร
80,000.00 (80,000.00)
การจัดการทHองเที่ยวโดยชุมชน
140,000.00 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูIดIอยโอกาส
32,000.00 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
40,000.00 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_
(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชุมชน)
0 (0)

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
32,500.00 (32,500.00)

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ
เงินรายได8สถานศึกษา
607,910.85

ประเภท การจัดการศึกษา
534,524.85

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคY
73,386.00

********************************************************************
เงินรายได*สถานศึกษา
607,910.85
เงินสดในมือ
31,973.50

เงินฝากคลังจังหวัดตราด
91,355.46

เงินฝากธนาคารกรุงไทย
429,565.89

ลูกหนี้เงินยืม
15,430.00

ใบสำคัญรอเบิกคืน
39,586.00

เชคที่ยังไมPเบิกเงิน
0

รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม 2563
ยอดเงินรายได1 ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ยกมา
557,024.85 บาท
รายรับเดือนธันวาคม 2563
รายจOายเดือนธันวาคม 2563
- คOาตอบแทนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563

0 บาท
22,500.00 บาท
1,500.00 บาท

- คOาตอบแทนกรรมการเพื่อประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป>การศึกษา 2562
21,000.00 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
534,524.85 บาท

รายงานการใช)จ+ายเงินรายได)สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคE ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
โครงการ

งบประมาณที่ได)รับ

รายจ+าย

เงินคงเหลือ

143,566.00

103,270.00

40,296.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพื่อมอบทุนการศึกษาให6นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6,000.00

910

5,090.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพื่อมอบทุนการศึกษาให6นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

70,000.00

60,000.00

10,000.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพื่อซื้อพัดลมพร6อมติดตั้ง

8,000.00

8,000.00

0

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพื่อใช6ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

18,000.00

0

18,000.00

245,566.00

172,180.00

73,386.00

เครือข+ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท6องถิ่น ประจำป> พ.ศ.2563
เงินบริจาค

รวมทั้งสิ้น

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานประชาสั ม พั น ธ. ฯ ได2 ด ำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด
ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๑
รายงานผลการดำเนินงาน ๑ – ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่
วัน เดือน ปJ
๑ ๒ - ๓ ธ.ค.
๒๕๖๓
๒ ๒ - ๔ ธ.ค.
๒๕๖๓
๓ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓
๔
๕ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
๖

๗

๘ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

กิจกรรม
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ปW ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร “การจั ด ทำแผนงานวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณประจำปWงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕”
การประชุ ม กรรมการกลั ่ น กรองการจั ด การศึ ก ษาใน
วิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครูจังหวัด
ตราด ประจำปW ๒๕๖๔
การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
การประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการศึกษา
ความต2องการการจัดการศึกษาในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเปdนพี่เลี้ยง
การประชุ ม รN ว มกั น ของผู 2 บ ริ ห ารและเจ2 า หน2 า ที่
สถานศึ ก ษาและกองทุ น เพื ่ อ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา ภายใต2โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

สถานที่
วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
โรงแรมรอยัลริเวอร. เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารการจั ง หวั ด ตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
โรงแรมทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
๙
การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการอาจารย.แนะแนวระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาชีวะศึกษาครั้งที่ ๑
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๑๐ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ การรN ว มประชุ ม เพื ่ อ สั ง เกตการณ. ว ิ เ คราะห. SWOT ตำบลทุNงนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เรื่องทุเรียน

ที่
วัน เดือน ปJ
กิจกรรม
๑๑ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ การลงพื้นที่รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สั ง คมรายตำบลแบบบู ร ณาการ (๑ ตำบล ๑
มหาวิทยาลัย)
๑๒
การประชุ ม การดำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท2องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เปdนพี่เลี้ยง ในปWงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๓ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ การลงพื้นที่โครงการบำบัดทุกข. บำรุงสุข สร2างรอยยิ้ม
ให2ประชาชน รNวมกับหนNวยแพทย.เคลื่อนที่ พอ.สว.
๑๔
การปฐมนิเทศอาจารย.ผู2สอนหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด2านการปoองกัน
และแก2 ไ ขปp ญ หายาเสพติ ด ระดั บ พื ้ น ที ่ เ ครื อ ขN า ย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก
๑๖ ๑๘ - ๑๙ ธ.ค. การประชุม “การออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
๒๕๖๓
ครูและนักศึกษาทุนแกนนำ”
๑๗
การติ ด ตามการดำเนิ น งานการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทุ น
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
๑๘ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ พิ ธ ี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต. เ พื ่ อ ความเปd น สิ ร ิ มงคลให2 กับ
แผNนดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูNเหลNา ในโอกาสวัน
ชาติ และวันพNอแหNงชาติ
๑๙ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการดำเนิ น งาน
โครงการรณรงค.ปoองกันและแก2ไขปpญหายาเสพติด
๒๐
การประชุมคัดสรรผู2มีคุณสมบัติ เพื่อเข2าสัมภาษณ.ใน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๑ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการเกษตรและ
สหกรณ.ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๒๒
งานณรงค.โครงการสNงเสริมสุขภาพกายใจผู2สูงอายุ
จังหวัดตราด ปW ๒๕๖๔
๒๓ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
๒๔ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. การสั ม ภาษณ. บ ุ ค คลเพื ่ อ รั บ เข2 า ทำงานในโครงการ
๒๕๖๓
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

สถานที่
ตำบลห2 ว งน้ ำ ขาว อำเภอเมื อ งตราด
จังหวัดตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
วัดเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
วัดสุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
องค.การบริหารสNวนจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โรงแรมโกลเด2 น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบโครงสรOางระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนตราด
ปJงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปJการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)
สรุปเรื่อง
ด2วยวิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดทำโครงสร2างระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน
ตราด โดยได2มีการมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน2าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร2างวิทยาลัยชุมชนตราด จึงเรียนเสนอ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชยตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได2มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม วันพุธที่ ๙ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห2องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ฝtายเลขานุการได2จัดทำรายงานการประชุมเรียบร2อยแล2ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบท2ายวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
โดยไมNมีการแก2ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมNมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การกลั่นกรอง/เห็นชอบผูOสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปJการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ด2วยในปWการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน
๒๖ คน ได2แกN
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถิ่น
๑๒ คน
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ
๗ คน
๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๗๗ คน

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได2จัดทำรายงานผู2สำเร็จการศึกษา ประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได2เสนอ
อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๒
มติที่ประชุม
ได2แกN

ที่ประชุมมีมติกลั่นกรอง/เห็นชอบนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๖ คน
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถิ่น
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ
๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

๑๒ คน
๗ คน
๗๗ คน

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การกลั่นกรอง/รับทราบผูOสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ ๑
ปJการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ด2วยในปWการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดมีนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน
๑๔ คน ได2แกN
๑. โปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป
๑๒ คน
๒. ภาวะผู2นำ
๑ คน
๓. การผลิตและแปรรูปไม2ผล
๑๗ คน
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได2จัดทำรายงานผู2สำเร็จการศึกษา ประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได2เสนอ
อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณากลั่นกรอง/รับทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกลั่นกรอง/รับทราบนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔ คน
ได2แกN
๑. โปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป
๑๒ คน
๒. ภาวะผู2นำ
๑ คน
๓. การผลิตและแปรรูปไม2ผล
๑๗ คน
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปJการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาได2 จ ั ด ทำรายงานการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได2เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมชุดที่ ๔

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒

ปWการศึกษา ๒๕๖๓
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด
สรุปเรื่อง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได2จัดทำหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เพื่อขอเปvดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒
ปWการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN
๑. หลักสูตรการเปdนผู2ประกอบการธุรกิจชุมชน
๒. หลักสูตรธุรกิจเกษตรเบื้องต2น
ซึ่งได2เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๕
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN
๑. หลักสูตรการเปdนผู2ประกอบการธุรกิจชุมชน
๒. หลักสูตรธุรกิจเกษตรเบื้องต2น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทOวง
- ไมNมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑

กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานกรรมการเสนอให2ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่
๒/๒๕๖๔
มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม กำหนดวั น ประชุ ม กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราดครั ้ ง ที ่ ๒/๒๕๖๔ ในวั น ที่ ๑๘

เดือนกุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๖.๒ เรื่องอื่นๆ
๑. นางสมเสนNห. พNวงพี กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ มีข2อเสนอแนะตNอที่ประชุมวNา ควรมีการจัดทำรูปแบบเอกสาร
งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให2นักวิจัยทุกคนใช2เปdนรูปแบบเดียวกัน และจัดเวทีเพื่อให2ผู2ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยของ
วิทยาลัยชุมชนตราดได2มีโอกาสพบกันเพื่ออภิปรายถึงการทำวิจัยในชNวงที่ผNานมา

๒. นายพิพัฒน. ฤกษ.สหกุล กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นตNอที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร2อมของประชาชนในจังหวัดตราดเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern
Economic Corridor รวมถึงการพัฒนาการทNองเที่ยวในด2านของการประชาสัมพันธ.ให2เปdนที่รู2จักมากขึ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ.
(นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ.)
ผู2ชNวยเลขานุการ
ผู2บันทึกรายงานการประชุม

ณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ)
เลขานุการ
ผู2ตรวจรายงานการประชุม

