รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันศุกร@ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------------------------------------------------------รายนามกรรมการผูRมาประชุม
๑. นายอมฤทธิ์
พูลสวัสดิ์
๒. นายประเสริฐ
ศิริ
๓. นายวิเชียร
ทรัพยBเจริญ
๔. ผศ.ไวกูณฑB
ทองอรJาม
๕. นางอัณณBจันททรB เพ็ชรัตนB
๖. นายประหยัด
พรหมพะเนาวB
๗. พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
๘. นายบัณฑิต
กูลพฤกษี
๙. ดร.กรรณิกา
สุภาภา
๑๐. นายณัฐวุฒิ

โพธิ์ทักษิณ

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผูGแทนองคBกรปกครองสJวนทGองถิ่น
กรรมการผูGแทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผูGแทนองคBกรชุมชน
กรรมการผูGแทนศิษยBเกJา
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
ผูGอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการโดยตำแหนJง
รองผูGอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
เลขานุการ

รายนามกรรมการผูRเขRารTวมประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส@
นายพิพัฒนB
ฤกษBสหกุล
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
รายนามกรรมการผูRไมTมาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. นางสมเสนJหB
พJวงพี
๒. นายสมบูรณB
ชัชวาลยB
รายนามผูRเขRารTวมการประชุม
๑. นางสาวนิพัทธา

เอี่ยมใบพฤกษB

๒. นางศิริรักษB

วรรณรัตนB

๓. นายนราวุฒิ

พัฒโนทัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผูGชJวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ๓
ผูGชJวยเลขานุการ
ครูผูGชJวย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจRงใหRที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจRงใหRที่ประชุมทราบ
การประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส@
สรุปเรื่อง
ประธานแจGงใหGที่ประชุมทราบวJา ดGวยสถานการณBการแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) จึงมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดบางทJานเขGารJวมการประชุมผJานสื่ออิเล็กทรอนิกสB และใหG
นายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผูGชJวย เขGารJวมประชุมดGวยเพื่อดูแลระบบการประชุมผJานสื่ออิเล็กทรอนิกสB จึงเรียนตJอ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดผูGเขGารJวมการประชุมผJานสื่ออิเล็กทรอนิกสB
รายงานตัวเขGารJวมการประชุม ไดGแกJ
นายพิพัฒนB ฤกษBสหกุล กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจRงใหRที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การรับทราบรายงานการใชRจTายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ไดGดำเนินการจัดทำรายงานการใชGงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ประจำปnงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการใชGจJายงบประมาณ
ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคQาใช.จQายบุคลากรภาครัฐฯ)
2,892,732.00 (3,982,560.00)

สรุปรายงานการใช-จ/ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
16,686,835.00
ใช0จ<ายไป
11,588,291.75

2,223,690.00 (2,859,030.00)
669,042.00 (1,123,530.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
8,376,587.75 (11,011,175.00)
2.1 ผู.รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
8,213,655.75 (10,645,355.00)
งบลงทุน
5,330,000.00 (5,953,000.00)
งบเงินอุดหนุน
2,883,655.75 (4,692,355.00)

2,803,653.75 (4,234,345.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1,500.00 (199,510.00)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 78,502.00 (258,500.00)
- พัฒนาหลักสูตร
14,310.00 (61,900.00)
- พัฒนาครู
12,200.00 (85,500.00)
- พัฒนานักศึกษา
0 (80,500.00)
- ประกันคุณภาพ
51,992.00 (30,600.00)
คBาใช0จBายการดำเนินงาน

2.2 ผลงานการให.บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝ]กอบรม)
139,753.00 (312,300.00)

44,097.00 (194,300.00)
การบริการวิชาการแกBชุมชน 65,000.00 (95,656.00)
หลักสูตรฝ6กอบรม

การคCนหาผูCดCอยโอกาส

0 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
23,179.00 (53,520.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
58,433.00 (145,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑaแปรรูป)
117,229.00 (911,100.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรaพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
121,793.00 (589,500.00)
5.1 โครงการจัดการความรู0เพื่อเสริมสร0างความสุขฯ
121,793.00 (544,000.00)
ศูนยJตCนแบบการบริหารจัดการขยะ
39,100.00 (47,600.00)
การจัดการทBองเที่ยวเชิงอาหาร
10,960.00 (136,000.00)
การจัดการทBองเที่ยวโดยชุมชน
61,408.00 (238,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูCดCอยโอกาส
8,325.00 (54,400.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2,000.00 (68,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและสBงเสริมการเรียนรู0ผBานการเรียนออนไลนG
(โครงการบทเรียนออนไลนGเพื่อชุมชน)
0
(45,500.00)

6. แผนงานยุทธศาสตรaสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
21,517.00 (47,500.00)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคQาใช.จQายบุคลากรภาครัฐฯ)
1,089,828.00 (3,982,560.00)

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
16,686,835.00
คงเหลือ
5,098,543.25

635,340.00 (2,859,030.00)
454,488.00 (1,123,530.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
2,634,587.25 (11,011,175.00)
2.1 ผู.รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
2,431,699.25 (10,645,355.00)
งบลงทุน
623,000.00 (5,953,000.00)
งบเงินอุดหนุน
1,808,699.25 (4,692,355.00)

1,430,691.25 (4,234,345.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 198,010.00 (199,510.00)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 179,998.00 (258,500.00)
- พัฒนาหลักสูตร
47,590.00 (61,900.00)
- พัฒนาครู
73,300.00 (85,500.00)
- พัฒนานักศึกษา
80,500.00 (80,500.00)
- ประกันคุณภาพ
-21,392.00 (30,600.00)
คBาใช0จBายการดำเนินงาน

2.2 ผลงานการให.บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝ]กอบรม)
172,547.00 (312,300.00)

150,203.00 (194,300.00)
การบริการวิชาการแกBชุมชน -30,656.00 (95,656.00)
หลักสูตรฝ6กอบรม

การคCนหาผูCดCอยโอกาส

53,000.00 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
30,341.00 (53,520.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
86,567.00 (145,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑaแปรรูป)
793,871.00 (911,100.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรaพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
467,707.00 (589,500.00)
5.1 โครงการจัดการความรู0เพื่อเสริมสร0างความสุขฯ
422,207.00 (544,000.00)
ศูนยJตCนแบบการบริหารจัดการขยะ
8,500.00 (47,600.00)
การจัดการทBองเที่ยวเชิงอาหาร
125,040.00 (136,000.00)
การจัดการทBองเที่ยวโดยชุมชน
176,592.00 (238,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูCดCอยโอกาส
46,075.00 (54,400.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
66,000.00 (68,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและสBงเสริมการเรียนรู0ผBานการเรียนออนไลนG
(โครงการบทเรียนออนไลนGเพื่อชุมชน)

45,500.00 (45,500.00)

6. แผนงานยุทธศาสตรaสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
25,983.00 (47,500.00)

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อ
โปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ
เงินรายได8สถานศึกษา
767,986.85

ประเภท การจัดการศึกษา
636,059.85

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคW
131,927.00

********************************************************************
เงินรายได*สถานศึกษา
767,986.85
เงินสดในมือ

21,369.57

เงินฝากคลังจังหวัดตราด

60,432.46

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้เงินยืม

686,184.82

0

ใบสำคัญรอเบิกคืน

เชคที่ยังไมDเบิกเงิน

0

0

รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ยอดเงินรายได1 ณ เดือนเมษายน 2564 ยกมา
632,049.85 บาท
รายรับเดือนเมษายน 2564
- คOาลงทะเบียนหลักสูตรอนุปริญญา 260.00 บาท
- คOาลงทะเบียนหลักสูตรบริการวิชาการ 6,510.00 บาท
รายจOายเดือนเมษายน 2564
- คOาตอบแทนการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตรอนุปริญญา
คงเหลือ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

6,770.00 บาท

2,760.00 บาท
2,760.00 บาท
636,059.85 บาท

รายงานการใช)จ+ายเงินรายได)สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคE ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โครงการ

งบประมาณที่ได)รับ

รายจ+าย

เงินคงเหลือ

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

5,090.00

750

4,340.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

10,000.00

0

10,000.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อใชDในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

18,000.00

17,280.00

720.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อซื้อพัดลมพรDอมติดตั้ง

8,000.00

8,000.00

0

200,000.00

95,103.00

104,897.00

โครงการกรอบการติ ดตาม หนุ นเสริ มการดำเนิ นงาน สั ง เคราะห8 และถอดบทเรี ยนการแนะแนว
ประชาสัมพันธ8ทุนการศึกษา วิธีการคDนหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือกทุน สำหรับสถานศึกษา
สายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปZ 2564

31,500.00

19,530.00

11,970.00

รวมทั้งสิ้น

272,590.00

140,663.00

131,927.00

เงินบริจาค

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม
โครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการใหDบริการใหDคำปรึกษา และขDอมูล ประจำปZงบประมาณ
พ.ศ. 2564
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบรายงานการใช8จ:ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานการใช1จ8ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอ
ต8อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได.รับจัดสรร
2,584,500.00
คงเหลือ
1,211,128.00

ค"าจ%างงาน
15,100.00 (1,320,000.00)
ค"าบริหารจัดการ
10,728.00 (64,500.00)
ค"าดำเนินงาน
1,185,300.00 (1,200,000.00)

ตำบลหEวงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด
395,800.00 (861,500.00)
ค"าจ%างงาน
0 (440,000.00)
ค"าบริหารจัดการ
-600.00 (21,500.00)
ค"าดำเนินงาน
396,400.00 (400,000.00)

ตำบลทุPงนนทรี อำเภอเขาสมิง
408,818.00 (861,500.00)
ค"าจ%างงาน
15,100.00 (440,000.00)
ค"าบริหารจัดการ
4,818.00 (21,500.00)
ค"าดำเนินงาน
388,900.00 (400,000.00)

ตำบลคลองใหญP อำเภอคลองใหญP
406,510.00 (861,500.00)
ค"าจ%างงาน
0 (440,000.00)
ค"าบริหารจัดการ
6,510.00 (21,500.00)
ค"าดำเนินงาน
400,000.00 (400,000.00)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พื้นที่

วัน เดือน ปO

ตำบลห&วงน้ำขาว ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
อำเภอเมืองตราด

กิจกรรม
การจัดทำเวทีประชาคมกลุEมวิสาหกิจชุมชน

สถานที่
ศาลาบ&านคันนา หมูEที่ ๕
ตำบลห&วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

รายงานผลการพัฒนาทักษะผูRรับการจRางงานภายใตRโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักสูตร

รายวิชา

จำนวนผูRผYานการพัฒนาทักษะ

Language Literacy ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (๑๐)
(THAI MOOC)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมE

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

กรอบเวลา
มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔

ตำบลคลองใหญE

๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

ภาษาอังกฤษเตรียมพร&อม (๑๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลทุEงนนทรี

๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

ตำบลคลองใหญE

๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

Digital Literacy

การรู&เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

(THAI MOOC)
กรอบเวลา
เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเชียงใหมE

ตำบลทุEงนนทรี

๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

ตำบลคลองใหญE

๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (๖)
สำนักงานคณะกรรมการข&าราชการ

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

พลเรือน

ตำบลคลองใหญE

๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

การสร&างสรรคpสื่อดิจิทัลบนเครือขEาย

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

สังคมออนไลนp (๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&า

ตำบลทุEงนนทรี

๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

ตำบลคลองใหญE

๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐)

ธนบุรี
Financial Literacy

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒)

(SET E-Learning)
กรอบเวลา
พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔

ชีวิตดี เริ่มต&นที่การวางแผน (๒)

คัมภีรp ๔ รู& วางแผนดี ชีวิตมั่นคง (๒)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๑ คน (ร&อยละ ๕.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี
ตำบลคลองใหญE

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

หลักสูตร

รายวิชา

Financial Literacy

เตรียมความพร&อม..สูEทางเลือกอาชีพในฝzน
(๒)

(SET E-Learning)
กรอบเวลา
พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔

จำนวนผูRผYานการพัฒนาทักษะ
ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE
วางแผนสร&างเงินออม..เพื่ออนาคต (๒)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE
ครบเครื่องเรื่องลงทุน (๓)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๑ คน (ร&อยละ ๕.๐๐)

วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด&วยหุ&นและกองทุน ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
(๓)
ตำบลทุงE นนทรี ๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)
ตำบลคลองใหญE
Entrepreneurial Mindset (๑)

Design Thinking (๑)

Innovation Mindset (๑)

Startup Business (๑)

Digital Marketing (๑)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

ตำบลห&วงน้ำขาว ๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)
ตำบลทุEงนนทรี

๑ คน (ร&อยละ ๕.๒๖)

ตำบลคลองใหญE

๒ คน (ร&อยละ ๑๐.๐๐)

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
งานประชาสั ม พั น ธp ฯ ได& ด ำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตEอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๑
รายงานผลการดำเนินงาน ๑๖ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่
วัน เดือน ปO
กิจกรรม
๑ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
๒ ๑๙ - ๒๑ เม.ย. การฝÜกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบบำบัด
๒๕๖๔
น้ำทิ้งจากโรงขนมจีนแบบมีสEวนรEวม ให&กับกลุEมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปขนมจีนทุEงไกEดัก
๓ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมรEวมกับเทศบาลตำบลชำราก ผู&นำชุมชน และ
ตั ว แทนบ& า นต& น แบบการบริ ห ารจั ด การขยะ ภายใต&
โครงการศูนยpต&นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๕
กิจกรรมการให&คำปรึกษา เรื่อง การรวบรวมองคpความรู&
ในการผลิตแปลงใหญEทุเรียนทEากุEม – เนินทราย ภายใต&
โครงการคลีนิกเทคโนโลยี
๖ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๗

๘

สถานที่
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
กลุ E ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป ขนมจี น
ทุ E ง ไกE ด ั ก หมู E ท ี ่ ๔ ตำบลทE า กุ E ม อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลตำบลชำราก ตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารถE า ยทอดเทคโนโลยี ศาลาเอนกประสงคpบ&านทุEงไกEดัก หมูEที่ ๔
กระบวนการผลิ ต ให& ก ั บ กลุ E ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป ตำบลทE า กุ E ม อำเภอเมื อ งตราด จั ง หวั ด
ขนมจีนบ&านทุEงไกEดัก และเกษตรกรที่สนใจ
ตราด
การประชุ ม ปฐมนิ เ ทศอาจารยp ผ ู & ส อนวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
ตราด ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- สาขาวิชาการปกครองท&องถิ่น
- สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป

ที่
วัน เดือน ปO
กิจกรรม
๙ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง กำหนดกรอบและ
ทิศทางในการสรรคpสร&าง (EF: Executive Functions)
ในเด็ ก ปฐมวั ย ภายใต& โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก
ปฐมวัย
๑๐ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ การรEวมเปéนคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑp
ของชุมชนจังหวัดตราด ผEานความเห็นชอบและรับรอง
ให&แสดงเครื่องหมาย มผช. สินค&าชุมชน ๑๘ รายการ
๑๑ ๒๖ - ๒๗ เม.ย. การประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การ “การจั ดการสื ่ อการเรี ยน
๒๕๖๔
การสอนออนไลนp ” ภายใต& โ ครงการพั ฒ นาผู & ส อน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราดสู E ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
เสริมสร&างศักยภาพผู&เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๑๒ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุ ม ปฐมนิ เ ทศอาจารยp ผ ู & ส อนวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ตราด ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรpธุรกิจ
- สาขาวิชาการทEองเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑๓ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผา
หอยแมลงภูEของชุมชนบ&านคลองจาก ตำบลคลองใหญE
อำเภอคลองใหญE จั ง หวั ด ตราด (ครั ้ ง ที ่ ๑) ภายใต&
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑpแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคEาสินค&า
เกษตร
๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนp ในหลักสูตร
อนุปริญญา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

สถานที่
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ศู น ยp ป ฏิ บ ั ต ิ ธ รรมวั ด คลองจาก ตำบล
คลองใหญE อำเภอคลองใหญE จังหวัดตราด

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ตามที่ได&มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน วันพฤหัสบดีที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห&องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ฝíายเลขานุการได&จัดทำรายงานการประชุมเรียบร&อยแล&ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท&ายวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
โดยไมEมีการแก&ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมEมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การเห็นชอบรายชื่อผูRสมควรดำรงตำแหนYงกรรมการสภาวิชาการผูRทรงคุณวุฒิซึ่งแตYงตั้งจากบุคลากร
ภายนอกสถาบัน
สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได&มีคำสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แตEงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการผู&ทรงคุณวุฒิซึ่งแตEงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น และสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแจ&งให&วิทยาลัยชุมชน โดยการมีสEวนรEวมของบุคลากรและผEานความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน
เสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกสถาบัน ซึ่งต&องสำเร็จการศึกษาไมEต่ำกวEาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทEาจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองหรือเปéนผู&ที่ประสบความสำเร็จจนเปéนที่ประจักษp และเปéนผู&มีประสบการณpด&าน
การศึกษา การพัฒนาท&องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือด&านอื่นๆ จำนวนไมEเกิน ๗ คน
วิทยาลัยชุมชนตราดได&จัดการประชุมเสนอรายชื่อผู&สมควรดำรงตำแหนEงกรรมการสภาวิชาการ
ผู&ทรงคุณวุฒิซึ่งแตEงตั้งจากบุคลากรภายนอกสถาบัน โดยการมีสEวนรEวมของบุคลากร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ณ ห&องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และรEวมกันเสนอรายชื่อ
ผู&สมควรดำรงตำแหนEงกรรมการสภาวิชาการผู&ทรงคุณวุฒิซึ่งแตEงตั้งจากบุคลากรภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ คน ได&แกE
๑. ศาสตราจารยpสัญชัย จตุรสิทธา
๒. รองศาสตราจารยpเปรื่อง กิจรัตนpภร
๓. รองศาสตราจารยpไพโรจนp สถิรยากร
๔. รองศาสตราจารยpวิเชียร ชุติมาสกุล
๕. นายจีรบูลยp วิทยสิงหp
๖. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
๗. ผู&ชEวยศาสตราจารยpกิตติ สรณเจริญพงศp
จึงเรียนเสนอตEอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมชุดที่ ๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู&สมควรดำรงตำแหนEงกรรมการสภาวิชาการผู&ทรงคุณวุฒิซึ่งแตEงตั้งจาก
บุคลากรภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ คน ได&แกE
๑. ศาสตราจารยpสัญชัย จตุรสิทธา
๒. รองศาสตราจารยpเปรื่อง กิจรัตนpภร
๓. รองศาสตราจารยpไพโรจนp สถิรยากร
๔. รองศาสตราจารยpวิเชียร ชุติมาสกุล

๕. นายจีรบูลยp วิทยสิงหp
๖. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
๗. ผู&ชEวยศาสตราจารยpกิตติ สรณเจริญพงศp
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทRวง
- ไมEมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานกรรมการเสนอให&ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่
๖/๒๕๖๔
มติที่ประชุม

ที่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๖.๒ เรื่องอื่นๆ
สรุปเรื่อง
๑. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู&อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รายงานให&ที่ประชุมทราบวEา วิทยาลัยชุมชนตราด
ได&รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปïการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน
๑๗ ทุน
๒. นายวิเชียร ทรัพยpเจริญ กรรมการผู&แทนองคpกรปกครองสEวนท&องถิ่น รายงานให&ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๒.๑ ในชEวงสถานการณpการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) องคpการ
บริหารสEวนจังหวัดตราดมีมาตรการชEวยเหลือประชาชนในรูปแบบตEางๆ เชEน การแจกข&าวสาร เปéนต&น
๒.๒ อาคารจอดรถของโรงพยาบาลตราด จะเปôดให&บริการแกEประชาชน โดยงดการเก็บคEาบริการใน
สองเดือนแรก
๓. ผศ.ไวกูณฑp ทองอรEาม กรรมการผู&แทนสถาบันอุดมศึกษา แจ&ง ให&ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สำหรับผู&ปíวยไมEมีอาการหรือมีอาการน&อย เพื่อเปéนการแบEง
เบาภาระโรงพยาบาล ซึ่งนับเปéนแหEงที่สองของจังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษp
(นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษp)
ผู&ชEวยเลขานุการ
ผู&บันทึกรายงานการประชุม

ณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ)
เลขานุการ
ผู&ตรวจรายงานการประชุม

