
 
รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    

---------------------------------------------------------- 

รายนามกรรมการผูQมาประชุม 

๑. นายอมฤทธ์ิ   พูลสวัสด์ิ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

๒. นายประเสริฐ  ศิริ   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓. นายวิเชียร   ทรัพยBเจริญ  กรรมการผูGแทนองคBกรปกครองสJวนทGองถ่ิน 

๔. ผศ.ไวกูณฑB  ทองอรJาม  กรรมการผูGแทนสถาบันอุดมศึกษา 

๕. นางอัณณBจันททรB  เพ็ชรัตนB   กรรมการผูGแทนองคBกรชุมชน 

๖. นายประหยัด   พรหมพะเนาวB  กรรมการผูGแทนศิษยBเกJา 

๗. พระครูวิเศษธรรมวาที  อภิวาท   กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ 

๘. นางสมเสนJหB  พJวงพี   กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบัณฑิต  กูลพฤกษี  กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ดร.กรรณิกา  สุภาภา   ผูGอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

กรรมการโดยตำแหนJง 

๑๑. นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  รองผูGอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

เลขานุการ 

รายนามกรรมการผูQไมSมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายสมบูรณB  ชัชวาลยB   กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ 

๒. นายพิพัฒนB  ฤกษBสหกุล  กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ 
 

 

รายนามผูQเขQารSวมการประชุม 

๑. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษB  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ผูGชJวยเลขานุการ 

๒. นางศิริรักษB  วรรณรัตนB  นักวิชาการศึกษา ๓ 

ผูGชJวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

     - ไมJมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองท่ีเลขานุการแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๒.๑ เร่ือง การรับทราบรายงานการใชQจSายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำปZงบประมาณ ๒๕๖๔  

                                  ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ\ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สรุปเร่ือง 

  วิทยาลัยชุมชนตราด ไดGดำเนินการจัดทำรายงานการใชGงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย

ชุมชนตราด ประจำปdงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการใชGจJายงบประมาณ

ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

13,554,595.00 
ใช0จ<ายไป 

3,931,706.97 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

1,883,257.97 (9,810,555.00) 

 
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

1,870,981.97 (9,569,455.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคIาใช.จIายบุคลากรภาครัฐฯ) 

2,000,734.00 (2,655,040.00)  

งบบุคลากร           1,588,350.00 (1,906,020.00) 
งบดำเนินงาน             412,384.00 (749,020.00)                  

 

สรุปรายงานการใช-จ/ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ 2564 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธC พ.ศ. 2564 

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

0 (100,000.00) 

 

 

 

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ 

(หลักสูตรฝIกอบรม) 

12,276.00 (217,000.00) 

หลักสูตรฝCกอบรม               12,276.00 (124,000.00) 
การบริการวิชาการแกIชุมชน                 0 (40,000.00) 
การคJนหาผูJดJอยโอกาส                       0 (53,000.00) 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

0 (24,1000.00) 

5. แผนงานยุทธศาสตรZพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

28,700.00 (365,500.00) 

งบลงทุน 

0 (5,953,000.00) 

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

0 (32,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป) 

19,015.00 (591,000.00) 

 

 

 

5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ                                 

28,700.00 (320,000.00) 

ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ                       0 (28,000.00) 
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร                  4,500.00 (80,000.00) 

การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน               20,600.00 (140,000.00) 
การยกระดบัคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส         3,600.00 (32,000.00) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                             0 (40,000.00) 
 
 5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_ 

(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชมุชน)                                 

0 (45,000.00) 

งบเงินอุดหนุน 

1,870,981.97 (3,616,455.00) 
ค;าใช?จ;ายการดำเนินงาน        1,808,759.97 (3,259,745.00) 
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ                   0 (199,510.00) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   62,222.00 (157,200.00) 

     - พัฒนาหลักสูตร                       10,230.00 (38,100.00) 
     - พัฒนาครู                                          0 (52,400.00) 
     - พฒันานักศกึษา                                   0 (47,800.00) 
     - ประกันคุณภาพ                       51,992.00 (18,900.00) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

13,554,595.00 
คงเหลือ 

9,622,888.03 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

7,927,297.03 (9,810,555.00) 

 
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

7,698,473.03 (9,569,455.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคIาใช.จIายบุคลากรภาครัฐฯ) 

654,306.00 (2,655,040.00)  

งบบุคลากร             317,670.00 (1,906,020.00) 
งบดำเนินงาน             336,636.00 (749,020.00)                  

 

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธC พ.ศ. 2564 

 3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

100,000.00 (100,000.00) 

 

 

 

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ 

(หลักสูตรฝIกอบรม) 

204,724.00 (217,000.00) 

หลักสูตรฝCกอบรม              111,724.00 (124,000.00) 
การบริการวิชาการแกIชุมชน     40,000.00 (40,000.00) 
การคJนหาผูJดJอยโอกาส           53,000.00 (53,000.00) 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

24,100.00 (24,100.00) 

5. แผนงานยุทธศาสตรZพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

336,800.00 (365,500.00) 

งบลงทุน 

5,953,000.00 (5,953,000.00) 

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

32,500.00 (32,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป) 

571,985.00 (591,000.00) 

 

 

 

5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ                                 

291,300.00 (320,000.00) 

ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ           28,000.00 (28,000.00) 
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร                75,500.00 (80,000.00) 

การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน             119,400.00 (140,000.00) 
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส        28,400.00 (32,000.00) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                 40,000.00 (40,000.00) 

 
 5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_ 

(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชุมชน)                                 

45,500.00 (45,500.00) 

งบเงินอุดหนุน 

1,745,473.03 (3,616,455.00) 
ค;าใช?จ;ายการดำเนินงาน        1,450,985.03 (3,259,745.00) 
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ      199,510.00 (199,510.00) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   94,978.00 (157,200.00) 

     - พัฒนาหลักสูตร                       27,870.00 (38,100.00) 
     - พัฒนาครู                               52,400.00 (52,400.00) 
     - พัฒนานักศึกษา                       47,800.00 (47,800.00) 
     - ประกันคุณภาพ                      -33,092.00 (18,900.00) 
 
 

 
 



 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธE พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธK พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

******************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินรายได*สถานศึกษา 
848,794.85 

เงินสดในมือ 

13,635.50 
เงินฝากคลังจังหวัดตราด 

60,432.46 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย 

743,426.89 
ลูกหนี้เงินยืม 

31,300.00 

 

ใบสำคัญรอเบิกคืน 

0 
เชคที่ยังไมPเบิกเงิน 

0 

 

เงินรายได8สถานศึกษา 

848,794.85 

ประเภท การจัดการศึกษา 

616,454.85 

 

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคE 

232,340.00 



 
รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธE พ.ศ. 2564 

ยอดเงินรายได1 ณ เดือนมกราคม 2564 ยกมา                                                 615,314.85 บาท 

รายรับเดือนกุมภาพันธK 2564                                                                 1,140.00 บาท             

 - คOาลงทะเบียนหลักสูตรอนุปริญญา     1,140.00 บาท 

รายจOายเดือนกุมภาพันธK 2564                                                                            0 บาท 

คงเหลือ  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธE พ.ศ. 2564          616,454.85 บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการใช)จ+ายเงินรายได)สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคE ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธE พ.ศ. 2564 

 

โครงการ งบประมาณท่ีได)รับ รายจ+าย เงินคงเหลือ 

เงินบริจาค 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 5,090.00 750 4,340.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 10,000.00 0 10,000.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือใชDในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 18,000.00 0 18,000.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือซ้ือพัดลมพรDอมติดต้ัง 8,000.00 8,000.00 0 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการใหDบริการใหDคำปรึกษา และขDอมูล ประจำปYงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

200,000.00 0 200,000.00 

รวมท้ังส้ิน 241,090.00 8,750.00 232,340.00 



 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เร่ือง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด  

                        ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธE พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

งานประชาสัมพันธ .ฯ ได 2ดำเน ินการจ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานว ิทยาลัยช ุมชนตราด                   

ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตLอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ตราด เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๑ 

รายงานผลการดำเนินงาน ๑ – ๒๖ กุมภาพันธE พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ี วัน เดือน ปL กิจกรรม สถานท่ี 

๑ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูLตำบล  

สร2างรากแก2วให2ประเทศ) 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒ ๑ - ๕ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การพัฒนาทักษะผู2เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ (ภาษาอังกฤษ) 

และบูรณาการรLวมกับการศึกษาดูงานด2านการเกษตร

และการแปรร ูป ภายใต 2ก ิจกรรมพัฒนานักศ ึกษา

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง รุ Lนที ่ ๑ และ   

รุLนท่ี ๒ 

- วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

- สวนข2าวกล2องข2าวแกง ตำบลเทพนิมิต 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

- สวนผลอำไพ ตำบลทุLงนนทรี อำเภอ  

เขาสมิง จังหวัดตราด 

๓ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมชี ้แจงสร2างความเข2าใจในการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลห2วงน้ำขาว 

ตำบลห2วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด  

๔ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

  

การประชุมชี ้แจงสร2างความเข2าใจในการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลคลองใหญL 

ตำบลคลองใหญL อำเภอคลองใหญL 

จังหวัดตราด  

๕ การประชุมชี ้แจงสร2างความเข2าใจในการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลทุLงนนทรี  

ตำบลทุLงนนทรี อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด  



 
ท่ี วัน เดือน ปL กิจกรรม สถานท่ี 

๖ การประชุมชี ้แจงการบันทึกระบบ PROJECT BASED 

MANAGEMENT (PBM) ภาย ใต 2 โ คร งการยกระ ดับ

เศรษฐก ิ จและส ั งคมรายตำบลแบบบ ู รณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูLตำบล สร2างรากแก2วให2ประเทศ) 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๗ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔ การเข2ารLวมเปpนที ่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

อาหารทะเลบ2านตาหนึก ในการตรวจคัดเลือกกลุLม

เกษตรกรแปรรูปสัตว.น้ำ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล 

บ2านตาหนึก อำเภอคลองใหญL  

จังหวัดตราด 

๘ ๘ - ๙ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การฝsกอบรมการแปรรูปสับปะรดพันธุ.ตราดสีทอง 

ภายใต2กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูง รุLนท่ี ๑ และ   รุLนท่ี ๒ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

๙ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ การประช ุมกำก ับต ิดตามผลการดำเน ินงาน และ

รับทราบปtญหาจากการลงพื ้นที ่ดำเนินงานโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูLตำบล สร2างรากแก2วให2ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลทุLงนนทรี  

ตำบลทุLงนนทรี อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด  

๑๐ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ กิจกรรม “การบริหารจัดการบ2านพัก” ภายใต2โครงการ

พัฒนาศักยภาพการจัดการทLองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ตราด 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

๑๑ ๑๕ - ๑๙ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การประชุมชี้แจงการกรอกข2อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ

รายงานตำบล และบ ันท ึกในระบบ PBM ภายใต2

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 



 
ท่ี วัน เดือน ปL กิจกรรม สถานท่ี 

๑๒ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๓ การจัดเวทีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของ

โครงการพัฒนาตำบลทุLงนนทรี โดยใช2เกณฑ.เปzาหมาย

ตำบลในการเอาชนะความยากจน ๑๖ ประการ ภายใต2

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลทุLงนนทรี  

ตำบลทุLงนนทรี อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด  

๑๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต2องการ

ชุมชน และจัดทำแผนแมLบทชุมชน ภายใต2โครงการ

จัดการความรู 2เพื ่อสLงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู2สูงอายุ 

องค.การบริหารสLวนตำบลวังตะเคียน 

ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด 

๑๕ ๑๖ - ๑๗ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจการบริหารจัดการบ2านพัก ภายใต2

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการทLองเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดตราด 

- กลุLมทLองเท่ียวชุมชนชำราก ตำบลชำราก 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

- กลุLมทLองเท่ียวชุมชนบ2านเนินดินแดง 

ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด  

จังหวัดตราด 

๑๖ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ.สับปะรดลอยแก2ว ภายใต2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ.แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคLาสินค2า

เกษตร 

บ2านปากพีด ตำบลห2วยแร2ง  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๘ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๙ การจัดเวทีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของ

โครงการพัฒนาตำบลห2วงน้ำขาว โดยใช2เกณฑ.เปzาหมาย

ตำบลในการเอาชนะความยากจน ๑๖ ประการ ภายใต2

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู Lตำบล สร2างรากแก2วให2

ประเทศ) 

องค.การบริหารสLวนตำบลห2วงน้ำขาว 

ตำบลห2วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด  



 
ท่ี วัน เดือน ปL กิจกรรม สถานท่ี 

๒๐ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข2อเสนอโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ป|การศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงแรมเบสท. เวสเทิร.นพลัสแกรนด. 

จังหวัดนนทบุรี 

๒๑ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมผLานส่ืออิเล็กทรอนิกส. ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัด

การศึกษาที่มุLงผลลัพธ. (Outcome Based Education: 

OBE) เพ่ือนำไปสูLการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๒ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู2การตลาดออนไลน.

และการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต2กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง รุ Lนที ่ ๑ และ   

รุLนท่ี ๒ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

๒๓ การประเมินศักยภาพการทLองเที ่ยวชุมชน ภายใต2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู2 และ

ถLายทอดด2านภูมิปtญญาด2วยกระบวนการค2นหาของดี

ของชุมชนแบบมีสLวนรLวม 

ตำบลช2างทูน อำเภอบLอไรL จังหวัดตราด 

๒๔ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต2องการ

ชุมชน และจัดทำแผนแมLบทชุมชน ภายใต2โครงการ

จัดการความรู 2เพื ่อสLงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู2สูงอายุ 

ศาลาหมูL ๓ ตำบลนนทรี อำเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด 

๒๕ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. 

๒๕๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู2ราย

สมรรถนะ และการทำโมดูลรายวิชาการฝsกประสบการณ.

วิชาชีพ ของแตLละสถานประกอบการ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

๒๖ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ การว ิ เคราะห .  SWOT ป |งบประมาณ ๒๕๖๓ และ

วางแผนกำหนดทิศทางในการทำงาน ป|งบประมาณ 

๒๕๖๔ ภายใต2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ.แปรรูปเพื่อเพ่ิม

มูลคLาสินค2าเกษตร 

ชุมชนบ2านแหลมศอก ตำบลอLาวใหญL 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

๒๗ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล2าย

วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล2า

นภาลัย 

โบสถ.ดิน วัดทับทิมสยาม ตำบลดLานชุมพล 

อำเภอบLอไรL จังหวัดตราด 



 
ท่ี วัน เดือน ปL กิจกรรม สถานท่ี 

๒๘ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต2องการ

ชุมชน และจัดทำแผนแมLบทชุมชน ภายใต2โครงการ

จัดการความรู 2เพื ่อสLงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู2สูงอายุ 

องค.การบริหารสLวนตำบลสะตอ ตำบล

สะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

๒๙ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ กิจกรรมสัปดาห.สLงเสริมการเผยแผLพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำป| ๒๕๖๔ 

พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย พระพุทธรูป

กลางน้ำ อLางเก็บน้ำเขาระกำ  

ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔  

สรุปเร่ือง 

ตามที่ได2มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห2องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด

ตราด ฝçายเลขานุการได2จัดทำรายงานการประชุมเรียบร2อยแล2ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท2ายวาระ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔  

          โดยไมLมีการแก2ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ืองสืบเน่ือง 

     - ไมLมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.๑ เร่ือง การอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑  

  ปLการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

งานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาได2จัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา

ท่ี ๑ ป|การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ สาขาวิชา ได2แกL 

   ๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถ่ิน 

๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ 

๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 



 
๕. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 

๖. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทLองเท่ียว 

ซึ่งผLานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการฯ แล2วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอ

ตLอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    

ชุดท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ป|การศึกษา 

๒๕๖๔ จำนวน ๖ สาขาวิชา ได2แกL 

   ๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถ่ิน 

๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ 

๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

๕. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 

๖. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทLองเท่ียว 
 

วาระท่ี ๔.๒ เร่ือง การอนุมัติผูXสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ปLการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเร่ือง  

ด2วยในป|การศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การสLงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู 2สูงอายุ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที ่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๔๘ คน           

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได2จัดทำรายงานผู2สำเร็จการศึกษา ประจำป|การศึกษา ๒๕๖๓ ซึ ่งผLานการ

กลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการฯ แล2วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตLอกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนตราด เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๓ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผู2สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ป|การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง การเห็นชอบแผนการใชXจ[ายเงินรายไดXสถานศึกษา ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบท่ี ๒ 

สรุปเร่ือง  

ด2วยงานนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำแผนการใช2จLายเงินรายได2สถานศึกษา ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

แผนการใชXจ[ายเงินรายไดXจากแผนการใชXเงินรายไดX ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบท่ี ๒ 

แผนงาน/โครงการ จำนวน (บาท) 

๑. งบรายจ6ายประจำ ๓๘๔,๔๐๐ 

     ๑.๑ ค%าตอบแทนของผู1ปฏิบัติการสอบวัดความรู1รายวิชาปรับพื้นฐาน การสอบปลายภาคการศึกษาใน

หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

๑๙,๒๐๐* 

     ๑.๒ พิธีประสาทอนุปริญญา ๑๒๕,๐๐๐* 

     ๑.๓ ประชาสัมพันธUการรับสมัครนักศึกษา ๓๐,๐๐๐* 

     ๑.๔ ไหว1ครูและรับน1องอย%างสร1างสรรคU ๒๑,๐๐๐* 



 
แผนงาน/โครงการ จำนวน (บาท) 

     ๑.๕ ชดเชยค%าสาธารณูปโภค ๑๐๐,๐๐๐* 

     ๑.๖ ท่ีนอนสำหรับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง จำนวน ๒๐ ชุด ๕๐,๐๐๐ 

     ๑.๗ งานซ%อมแซมและปรับปรุงย1ายรือถอนระบบเครือข%ายและระบบไฟ ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอรU     

ห1อง ๕๒๕ 

๑๗,๕๐๐ 

     ๑.๘ งานซ%อมแซมและปรับปรุงย1ายรือถอนระบบเครือข%ายและระบบไฟ ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอรU     

ห1อง ๕๒๖ 

๒๑.๗๐๐ 

๒. งบครุภัณฑD ท่ีดิน  ส่ิงก6อสรKาง ๑๔๔,๖๐๐ 

     ๒.๑ หัวเตาแกdสแรงดันสูง จำนวน ๒ เตา ๕,๐๐๐* 

     ๒.๒ ตู1เซฟนิรภัย จำนวน ๑ ตู1 ๔๐,๐๐๐* 

     ๒.๓ เก1าอ้ีตัดผมชาย จำนวน ๑ ตัว ๘,๐๐๐* 

     ๒.๔ เครื ่องปรับอากาศ แบบแยกส%วน (ราคารวมค%าติดตั ้ง) ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื ่อง        

ห1อง ๕๒๑ 

๕๕,๖๐๐ 

     ๒.๕  พัดลมติดผนัง พร1อมติดตั้งสำหรับห1องพักนักศึกษาโครงการทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน   

๑๒ ตัว 

๓๖,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕๒๙,๐๐๐ 

หมายเหตุ * ขอดำเนินการต%อเน่ืองจากการขอใช1เงินรายได1รอบท่ี ๑ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช2จLายเงินรายได2สถานศึกษา ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบท่ี ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทXวง 

         - ไมLมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑     กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

ประธานกรรมการเสนอให2ที ่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งท่ี        

๔/๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๒ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วาระท่ี ๖.๒   เร่ืองอ่ืนๆ 

 สรุปเร่ือง 

๑. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู2อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดรายงานให2ที่ประชุมทราบวLา ระหวLางวันที่ ๑ - ๕ 

และ ๘ – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ./แนะแนวนักเรียนใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ดังน้ี 

 สายท่ี ๑ โรงเรียนในจังหวัดสระแก2ว และจังหวัดปราจีนบุรี 

นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู2อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

สายท่ี ๒ โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ รองผู2อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

สายท่ี ๓ โรงเรียนในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี 

นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย. รองผู2อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

 ๒. นายวิเชียร ทรัพย.เจริญ กรรมการผู2แทนองค.กรปกครองสLวนท2องถิ่น รายงานให2ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ  

การจัดงานวันตราดรำลึก ประจำป| ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมในงาน

ประกอบด2วยนิทรรศการตLางๆ การแสดงแสงสีเสียง และร2านสินค2าชุมชนตLางๆ ท้ังนี้การเตรียมงานต2องปฏิบัติตาม

มาตรการเฝzาระวังในสถานการณ. COVID-๑๙   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

นิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ.                       ณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ  

    (นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ.)                        (นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ) 

             ผู2ชLวยเลขานุการ                  เลขานุการ 

        ผู2บันทึกรายงานการประชุม        ผู2ตรวจรายงานการประชุม       

 

 

 

 

 


