
 
รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    

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

รายนามกรรมการผูQมาประชุม 

๑. นายประเสริฐ  ศิริ   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๒. นายวิเชียร   ทรัพย=เจริญ  กรรมการผูCแทนองค=กรปกครองสFวนทCองถ่ิน 
๓. ผศ.ไวกูณฑ=  ทองอรFาม  กรรมการผูCแทนสถาบันอุดมศึกษา 
๔. นางอัณณ=จันททร=  เพ็ชรัตน=   กรรมการผูCแทนองค=กรชุมชน 
๕. นายประหยัด   พรหมพะเนาว=  กรรมการผูCแทนศิษย=เกFา 
๖. พระครูวิเศษธรรมวาที  อภิวาท   กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ 
๗. นายบัณฑิต  กูลพฤกษี  กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ 
๘. ดร.กรรณิกา  สุภาภา   ผูCอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

กรรมการโดยตำแหนFง 
๙. นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  รองผูCอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

เลขานุการ 

รายนามกรรมการผูQไมSมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายอมฤทธ์ิ   พูลสวัสด์ิ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๒. นางสมเสนFห=  พFวงพี   กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสมบูรณ=  ชัชวาลย=   กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพิพัฒน=  ฤกษ=สหกุล  กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ 

 
 

รายนามผูQเขQารSวมการประชุม 
๑. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ=  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ผูCชFวยเลขานุการ 
๒. นางศิริรักษ=  วรรณรัตน=  นักวิชาการศึกษา ๓ 

ผูCชFวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑.๑ การมอบหมายใหQรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเปZนประธานการประชุม 

สรุปเร่ือง 

  ประธานแจCงใหCที่ประชุมทราบวFา นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ติดภารกิจ 
ทำใหCไมFสามารถทำหนCาที่เปaนประธานการประชุมไดC จึงไดCมอบหมายใหCนายประเสริฐ ศิริ รองประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราดปฏิบัติหนCาท่ีประธานการประชุมแทน  จึงเรียนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๑.๒ สถานการณ\การแพรSระบาดของไวรัส COVID-19 

สรุปเร่ือง 

 ประธานแจCงใหCท่ีประชุมทราบวFา ดCวยสถานการณ=การแพรFระบาดของไวรัส COVID-19 สFงผลตFอสภาพ
เศรษฐกิจของประชาชน การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยในจังหวัดตราด โดยเฉพาะกลุFมที่ไดCรับกระทบรุนแรง
คือ กลุFมชาวประมง การวางแผนเพื่อแกCปmญหาจึงเปaนสิ่งที่ควรตระหนัก และทำอยFางเรFงดFวน จึงเรียนกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองท่ีเลขานุการแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๒.๑ เร่ือง การรับทราบรายงานการใชQจSายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำปdงบประมาณ ๒๕๖๔  

                                  ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สรุปเร่ือง 

  วิทยาลัยชุมชนตราด ไดCดำเนินการจัดทำรายงานการใชCงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ประจำปnงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการใชCจFายงบประมาณ
ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตFอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

16,686,835.00 
ใช0จ<ายไป 

11,173,393.44 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

8,097,344.44 (11,011,175.00) 

 
2.1 ผู.รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

7,957,591.44 (10,645,355.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคRาใช.จRายบุคลากรภาครัฐฯ) 

2,813,232.00 (3,982,560.00)  

งบบุคลากร           2,223,690.00 (2,859,030.00) 
งบดำเนินงาน           589,542.00 (1,123,530.00)                  

 

สรุปรายงานการใช-จ/ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ 2564 
ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

47,183.00 (145,000.00) 

 

 

 

2.2 ผลงานการให.บริการวิชาการ 

(หลักสูตรฝ]กอบรม) 

139,753.00 (312,300.00) 

หลักสูตรฝBกอบรม               44,097.00 (194,300.00) 
การบริการวิชาการแกIชุมชน     65,000.00 (95,656.00) 

การคJนหาผูJดJอยโอกาส                       0 (53,000.00) 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

23,179.00 (53,520.00) 

5. แผนงานยุทธศาสตรaพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

81,203.00 (589,500.00) 

งบลงทุน 

5,330,000.00 (5,953,000.00) 

6. แผนงานยุทธศาสตรaสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

21,517.00 (47,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑaแปรรูป) 

112,914.00 (911,100.00) 

 

 

 

5.1 โครงการจัดการความรู1เพื่อเสริมสร1างความสุขฯ                                 

81,203.00 (544,000.00) 

ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ               510.00 (47,600.00) 
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร              10,960.00 (136,000.00) 

การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน               61,408.00 (238,000.00) 
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส         8,325.00 (54,400.00) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                             0 (68,000.00) 

 
 5.2 โครงการพัฒนาและสIงเสริมการเรียนรู1ผIานการเรียนออนไลนN 

(โครงการบทเรียนออนไลนNเพื่อชุมชน)                                 

0 (45,500.00) 

งบเงินอุดหนุน 

2,627,591.44 (4,692,355.00) 
คIาใช1จIายการดำเนินงาน       2,551,069.44 (4,234,345.00) 
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ        1,500.00 (199,510.00) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  75,022.00 (258,500.00) 

     - พัฒนาหลักสูตร                      14,630.00 (61,900.00) 
     - พัฒนาครู                               8,400.00 (85,500.00) 

     - พัฒนานักศึกษา                                 0 (80,500.00) 
     - ประกันคุณภาพ                      51,992.00 (30,600.00) 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

16,686,835.00 
คงเหลือ 

5,513,393.44 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

2,913,830.56 (11,011,175.00) 

 
2.1 ผู.รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

2,687,763.56 (10,645,355.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคRาใช.จRายบุคลากรภาครัฐฯ) 

1,169,328.00 (3,982,560.00)  

งบบุคลากร             635,340.00 (2,859,030.00) 
งบดำเนินงาน           533,988.00 (1,123,530.00)                  

 

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564 
ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

97,817.00 (145,000.00) 

 

 

 

2.2 ผลงานการให.บริการวิชาการ 

(หลักสูตรฝ]กอบรม) 

172,547.00 (312,300.00) 

หลักสูตรฝBกอบรม              150,203.00 (194,300.00) 
การบริการวิชาการแกIชุมชน    -30,656.00 (95,656.00) 

การคJนหาผูJดJอยโอกาส           53,000.00 (53,000.00) 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

30,341.00 (53,520.00) 

5. แผนงานยุทธศาสตรaพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

508,297.00 (589,500.00) 

งบลงทุน 

623,000.00 (5,953,000.00) 

6. แผนงานยุทธศาสตรaสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

25,983.00 (47,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑaแปรรูป) 

798,186.00 (911,100.00) 

 

 

 

5.1 โครงการจัดการความรู1เพื่อเสริมสร1างความสุขฯ                                 

462,797.00 (544,000.00) 

ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ           47,090.00 (47,600.00) 
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร             125,040.00 (136,000.00) 

การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน             176,592.00 (238,000.00) 
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส        46,075.00 (54,400.00) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                 68,000.00 (68,000.00) 

 
 5.2 โครงการพัฒนาและสIงเสริมการเรียนรู1ผIานการเรียนออนไลนN 

(โครงการบทเรียนออนไลนNเพื่อชุมชน)                                 

45,500.00 (45,500.00) 

งบเงินอุดหนุน 

2,064,763.56 (4,692,355.00) 
คIาใช1จIายการดำเนินงาน       1,683,275.56 (4,234,345.00) 
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ    198,010.00 (199,510.00) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 183,478.00 (258,500.00) 

     - พัฒนาหลักสูตร                      47,270.00 (61,900.00) 
     - พัฒนาครู                             77,100.00 (85,500.00) 

     - พัฒนานักศึกษา                      80,500.00 (80,500.00) 
     - ประกันคุณภาพ                     -21,392.00 (30,600.00) 

 
 

 

 



 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตMอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือ

โปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินรายได*สถานศึกษา 
796,414.85 

เงินสดในมือ 

24,095.50 
เงินฝากคลังจังหวัดตราด 

60,432.46 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย 

711,886.89 
ลูกหนี้เงินยืม 

0 

 

ใบสำคัญรอเบิกคืน 

0 
เชคที่ยังไมPเบิกเงิน 

0 

 

เงินรายได8สถานศึกษา 

796,414.85 

ประเภท การจัดการศึกษา 

638,799.85 

 

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคW 

157,615.00 



 
 

รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

ยอดเงินรายได1 ณ เดือนมีนาคม 2564 ยกมา                                                 632,049.85 บาท 

รายรับเดือนเมษายน 2564                                                                 6,750.00 บาท             

 - คMาลงทะเบียนหลักสูตรอนุปริญญา     240.00 บาท 

 - คMาลงทะเบียนหลักสูตรบริการวิชาการ     6,510.00 บาท 

รายจMายเดือนเมษายน 2564                                                                            0 บาท 

คงเหลือ  ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564                       638,799.85 บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ณ วันท่ี 19 เมษายน 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 92,695.00 107,305.00 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการกรอบการติดตาม หนุนเสริมการดำเนินงาน สังเคราะห8และถอดบทเรียนการแนะแนว

ประชาสัมพันธ8ทุนการศึกษา วิธีการคDนหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือกทุน สำหรับสถานศึกษา

สายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปY 2564 

31,500.00 13,530.00 17,970.00 

รวมท้ังส้ิน 272,590.00 114,975.00 157,615.00 



 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เร่ือง การรับทราบรายงานการใช8จ:ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงาน 

    โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  

    ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานการใช1จ8ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอ

ต8อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 
 

 

 

 

 



 
สรุปรายงานการใช,จ.ายงบประมาณ ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

งบประมาณที่ได.รับจัดสรร 
2,584,500.00 

ใช.จ<ายไป 
1,369,772.00 

ค"าจ%างงาน            1,304,900.00 (1,320,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ             53,772.00 (64,500.00) 
ค"าดำเนินงาน            11,100.00 (1,200,000.00) 

 
 

ตำบลห,วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด 
462,100.00 (861,500.00) 

ค"าจ%างงาน                 440,000.00 (440,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ             22,100.00 (21,500.00) 
ค"าดำเนินงาน                          0 (400,000.00) 

 
 

ตำบลทุ.งนนทรี อำเภอเขาสมิง 
452,682.00 (861,500.00) 

ค"าจ%างงาน                 424,900.00 (440,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ            16,682.00 (21,500.00) 
ค"าดำเนินงาน              11,100.00 (400,000.00) 

 
 

ตำบลคลองใหญ. อำเภอคลองใหญ. 
454,990.00 (861,500.00) 

ค"าจ%างงาน                 440,000.00 (440,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ             14,990.00 (21,500.00) 
ค"าดำเนินงาน                          0 (400,000.00) 

 
 



 
สรุปรายงานเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งบประมาณที่ได.รับจัดสรร 
2,584,500.00 

คงเหลือ 
1,214,728.00 

ค"าจ%างงาน                15,100.00 (1,320,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ             10,728.00 (64,500.00) 
ค"าดำเนินงาน        1,188,900.00 (1,200,000.00) 

 
 

ตำบลห,วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด 
399,400.00 (861,500.00) 

ค"าจ%างงาน                              0 (440,000.00) 
ค"าบริหารจัดการ                -600.00 (21,500.00) 
ค"าดำเนินงาน             400,000.00 (400,000.00) 

 
 

ตำบลทุ.งนนทรี อำเภอเขาสมิง 
408,810.00 (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) 

 
 

ตำบลคลองใหญ. อำเภอคลองใหญ. 
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 

วันท่ี ๑ กุมภาพันธF - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พ้ืนท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 
ตำบลห&วงน้ำขาว  

อำเภอเมืองตราด 

ก.พ. ๒๕๖๔ การสำรวจข&อมูลชุมชน พ้ืนท่ีตำบลห&วงน้ำขาว  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ การจัดทำเวทีการประเมินประสิทธิภาพของ

โครงการพัฒนาตำบลห&วงน้ำขาว 

องคNการบริหารสOวนตำบลห&วงน้ำขาว 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ตำบลทุOงนนทรี 

อำเภอเขาสมิง 

ก.พ. ๒๕๖๔ การสำรวจข&อมูลชุมชน พ้ืนท่ีตำบลทุOงนนทรี อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ การจัดทำเวทีการประเมินประสิทธิภาพของ

โครงการพัฒนาตำบลทุOงนนทรี 

องคNการบริหารสOวนตำบลทุOงนนทรี 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ การจัดทำเวทีชี้แจงกิจกรรมเพื่อบริการจัดการ

กล ุ Oมท ุ เร ียนแปลงใหญOท ุ O งนนทร ี ภายใต&

กิจกรรมสOงเสริมศักยภาพการผลิตและบริหาร

จัดการของเกษตรกรกลุOมทุเรียนแปลงใหญO 

องคNการบริหารสOวนตำบลทุOงนนทรี 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ตำบลคลองใหญO 

อำเภอคลองใหญO 

ก.พ. ๒๕๖๔ การสำรวจข&อมูลชุมชน พ้ืนท่ีตำบลคลองใหญO  

อำเภอคลองใหญO จังหวัดตราด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาทักษะผูUรับการจUางงานภายใตUโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

วันท่ี ๑ กุมภาพันธF - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักสูตร รายวิชา  จำนวนผูUผYานการพัฒนาทักษะ 
Language Literacy 

กรอบเวลา 

มี.ค. - เม.ย. 2564 

 

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

ตำบลทุOงนนทรี ๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐) 

ตำบลคลองใหญO ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐) 

ภาษาอังกฤษเตรียมพร&อม ตำบลห&วงน้ำขาว  ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐) 

ตำบลทุOงนนทรี ๑๘ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐) 

ตำบลคลองใหญO ๒๐ คน (ร&อยละ ๑๐๐.๐๐) 

Digital Literacy 

กรอบเวลา 

เม.ย. - พ.ค. 2564 

 

การรู&เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลห&วงน้ำขาว  ๑๗ คน (ร&อยละ ๘๕.๐๐) 

ตำบลทุOงนนทรี ๕ คน (ร&อยละ ๒๗.๗๘) 
ตำบลคลองใหญO ๓ คน (ร&อยละ ๑๕.๐๐) 

Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน ตำบลห&วงน้ำขาว  ๑๗ คน (ร&อยละ ๘๕.๐๐) 

ตำบลทุOงนนทรี ๔ คน (ร&อยละ ๒๒.๒๒) 

ตำบลคลองใหญO  

การสร & า งสรรค N ส ื ่ อด ิ จ ิ ท ั ลบน

เครือขOายสังคมออนไลนN 

ตำบลห&วงน้ำขาว  ๑๗ คน (ร&อยละ ๙๐.๐๐) 

ตำบลทุOงนนทรี ๓ คน (ร&อยละ ๑๖.๖๗) 

ตำบลคลองใหญO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เร่ือง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด  
                        ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

งานประชาสัมพันธ Nฯ ได &ดำเน ินการจ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานว ิทยาลัยช ุมชนตราด                   

ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุม 

รายงานผลการดำเนินงาน ๑ มีนาคม - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 
๑ ๑ - ๔ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การแนะแนวประชาสัมพันธNการรับสมัครนักเรียนเพ่ือ

เข&าศึกษาตOอในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัด

ระยอง จ ังหว ัดสระแก &ว และจ ังหวัด

ปราจีนบุรี 

๒ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ การแนะแนวประชาสัมพันธNการรับสมัครนักเรียนเพ่ือ

เข&าศึกษาตOอในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

๓ ๔ มี.ค. ๒๕๖๔ การเข&ารOวมงานถOายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเริ่มต&น

ฤดูกาลใหมO (Field Day) ป{ 2564 

ศูนยNประสานงานแปลงใหญOทุเรียนทOากุOม 

–  เน ิ นทราย  ตำบลท O าก ุ O ม  อำ เภอ         

เมืองตราด จังหวัดตราด 

๔ ๖ มี.ค. - ๔ 

เม.ย. ๒๕๖๔ 

การฝ~กอบรมหลักสูตรการทำเค&ก ภายใต&โครงการ      

จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๕ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔ การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๖ การประชุมประเมินการเตรียมความพร&อมและพัฒนา

อยOางเข&ม ตำแหนOง ครูผู&ชOวย คร้ังท่ี ๑  

(ผู&รับการประเมิน : นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง) 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๗ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๘ กิจกรรมปฐมนิเทศการฝ~กอบรมทักษะด&านตOางๆ แกOผู&รับ

การจ&างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๙ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ การเข & าร O วมประช ุมระดมความเห ็นต Oอ “กรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ ฉบับที ่ ๑๓ 

(พ .ศ .  ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)”  ระด ั บกล ุ O ม จ ั งห วัด              

ภาคตะวันออก ๒ (จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด นครนายก 

สระแก&ว) 

โรงแรมแซนดN ดูนสN เจ&าหลาว บีช รีสอรNท 

จังหวัดจันทบุรี 



 
ท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 

๑๐ ๑๐ - ๑๑ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิ การการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑN            

บ&านแหลมมะขาม ตามมาตรฐาน GHP 

ศาลาอเนกประสงคN หมูO ๓  

บ&านแหลมมะขาม ตำบลแหลมมะขาม 

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

๑๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ การเข&ารOวมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล&า

โปรดกระหมOอมแตOงตั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

และกรรมการสภาสถาบันผู &ทรงคุณวุฒิของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

อาคารหอประชุมคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

๑๒ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักสวนครัว 

ริมรั ้วกินได& และการทำฮอรNโมนไขO ภายใต&โครงการ

จัดการความรู &เพื ่อสOงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู&สูงอายุ 

ศาลาหมูOบ&านหมูO ๓ ตำบลนนทรียN  

อำเภอบOอไรO จังหวัดตราด 

๑๓ การนำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเข&ารับทุนของ  

เหลOากาชาดจังหวัดตราด 

หอประชุมท่ีวOาการอำเภอเมืองตราด 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๔ การลงพื้นที่ประชุมวางแผนจัดโครงการศูนยNต&นแบบ 

การบริหารจัดการขยะตำบลชำราก 

เทศบาลตำบลชำราก ตำบลชำราก  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการถOายทอดภูมิปåญญาและพัฒนา

แหลOงเรียนรู&ชุมชนต&นแบบ 

วิสาหกิจชุมชนทOองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

บ&านแหลมมะขาม หมูO ๓  

บ&านแหลมมะขาม ตำบลแหลมมะขาม 

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

๑๖ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ การจัดทำเวทีชี ้แจงกิจกรรมเพื ่อบริการจัดการกลุOม

ทุเรียนแปลงใหญOทุ Oงนนทรี ภายใต&กิจกรรมสOงเสริม

ศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการของเกษตรกรกลุOม

ทุเรียนแปลงใหญO 

องคNการบริหารสOวนตำบลทุOงนนทรี อำเภอ

เขาสมิง จังหวัดตราด 

๑๗ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ การเข&ารOวมประชุมขับเคลื่อนศูนยNเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) 

ของพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี เขตตรวจราชการท่ี ๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี 

๑๘ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑNแยมมัลเบอรNรี่บรรจุขวด 

ภายใต&โครงการพัฒนาผลิตภัณฑNแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคOา

สินค&าเกษตร 

ท่ีทำการผู&ชOวยผู&ใหญOบ&าน หมูO ๖  

บ&านดOานเนินสูง ตำบลตะกาง  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๙ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมการแปรรูปสับปะรดลอยแก&ว ภายใต&โครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑNแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคOาสินค&าเกษตร 

วิสาหกิจชุมชนห&วยแร&ง บ&านปากพีด 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๐ ๑๗ - ๑๘ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑNชุมชน

บนพื ้นฐานภูม ิป åญญา ส ู Oการพัฒนาเปîนเศรษฐกิจ

สร&างสรรคNแบบมีสOวนรOวม 

หมูO ๓ บ&านแหลมมะขาม  

ตำบลแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด 



 
ท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 

๒๑ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด 

ภายใต&โครงการพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสูตรการทำไขO

เค็มสมุนไพร (รอบที่ ๒) ภายใต&โครงการจัดการความรู&

เพ่ือสOงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ 

พ้ืนท่ีตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 

๒๓ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ โครงการบำบัดทุกขN บำรุงสุข สร&างรอยย้ิมให&ประชาชน ศาลาผู&สูงอายุองคNการบริหารสOวนตำบล

นนทรียN ตำบลนนทรียN อำเภอบOอไรO  

จังหวัดตราด 

๒๔ ๑๙ - ๒๒ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การรOวมจัดนิทรรศการงาน “วันตราดรำลึก” ครบรอบ 

๑๑๕ ป{ ประจำป{ ๒๕๖๔ 

บริเวณสนามหน&าศาลากลางจังหวัดตราด 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๕ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ การรOวมพิธ ีบำเพ็ญกุศล และพิธ ีบวงสรวงดวงพระ

วิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู Oหัว 

รัชกาลที ่ ๕ ในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๕ ป{ 

ประจำป{ ๒๕๖๔ 

บริเวณหน&าพระบรมราชานุสาวรียN 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยูOหัว 

รัชกาลท่ี ๕ หน&าศาลากลางจังหวัดตราด 

และบริเวณศาลา ๑๐๐ ป{ ตราดรำลึก 

๒๖ ๒๓ - ๒๗ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การรOวมกิจกรรมในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๕ ป{ 

ประจำป{ ๒๕๖๔ 

บริเวณสนามหน&าศาลากลางจังหวัดตราด 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๗ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได& 

การทำฮอรNโมนไขO และจุลินทรียNสังเคราะหNแสง ภายใต&

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู&ด&อยโอกาส 

พ้ืนท่ีตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 

๒๘ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจทุนเดิมของชุมชน 

และความต&องการในการพัฒนาผลิตภัณฑNแปรรูปของ

ชุมชนบ&านคลองจาก ภายใต&โครงการพัฒนาผลิตภัณฑN

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคOาสินค&าเกษตร 

ศูนยNปฏิบัติธรรมวัดคลองจาก  

ตำบลคลองใหญO อำเภอคลองใหญO  

จังหวัดตราด 

๒๙ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ การฝ~กอบรมด&านอาชีพให&เกิดการรวมกลุOมในชุมชนและ

พัฒนาเปîนผู&ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ภายใต&โครงการพัฒนาผลิตภัณฑNแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคOา

สินค&าเกษตร 

ชุมชนบ&านแหลมศอก ตำบลอOาวใหญO 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๓๐ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิทยาลัยชุมชน: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ ตำบล

ห&วยแร&ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

องคNการบริหารสOวนตำบลห&วยแร&ง ตำบล

ห&วยแร&ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๓๑ ๒๙ - ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๔ 

การลงพื้นที่คัดกรองโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั ้นสูง หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและ      

การแปรรูป ประจำการศึกษา ๒๕๖๔ 

บ&านนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด จังหวัด

จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก&ว 

และจังหวัดปราจีนบุรี 



 
ท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 

๓๒ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ การเข&ารOวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื ่องในอกาสวัน

สำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกล&าเจ&าอยูOหัว 

บริเวณอนุสรณNสถานยุทธนาวีท่ีเกาะช&าง 

ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด 

๓๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะต&นกล&าผักสวน

ครัว และการทำฮอรNโมนไขO ภายใต&โครงการจัดการ

ความรู&เพ่ือสOงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ 

ศาลาหมูO ๓ ตำบลนนทรียN อำเภอบOอไรO 

จังหวัดตราด 

๓๔ การรายงานผลการฝ~กอบรมทักษะด&านภาษาอังกฤษ 

(English Literacy) ของผู&รับการจ&างงาน ตามโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

- 

๓๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจทุนเดิมของชุมชน 

และความต&องการในการพัฒนาผลิตภัณฑNแปรรูปของ

ชุมชนบ&านคลองสน ภายใต&โครงการพัฒนาผลิตภัณฑN

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคOาสินค&าเกษตร 

ชุมชนบ&านคลองสน ตำบลเกาะช&าง 

อำเภอเกาะช&าง จังหวัดตราด  

๓๖ ๓ - ๔ เม.ย. 

๒๕๖๔ 

การเข&ารOวมกิจกรรมการปåจฉิมนิเทศ สร&างคน สร&าง

โอกาส ของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง รุOนท่ี ๑ 

โรงแรมเอ – วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

๓๗ ๔ เม.ย. ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนาไขOเค็ม

สมุนไพร รอบที่ ๒ ภายใต&โครงการจัดการความรู&เพ่ือ

สOงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ 

ศูนยNผู&สูงอายุตำบลวังตะเคียน  

ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด 

๓๘ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ กิจกรรมเวทีการพัฒนาผลิตภัณฑNตำบลห&วงน้ำขาว 

ภายใต&โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ 

ศาลากลุOมวิสาหกิจชุมชนบ&านคันนา  

ตำบลห&วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

๓๙ การเปîนวิทยากรให&ความรู&เรื่องการสOงเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรู&ในเด็กปฐมวัย 

- ศูนยNพัฒนาเด็กเล็กวัดทOาโสม ตำบลทOา

โสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

- ศูนยNพัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก ตำบลทOาโสม 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

๔๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต&องการ

ชุมชน และจัดทำแผนแมOบทชุมชน ภายใต&โครงการ

จัดการความรู &เพื ่อสOงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู&สูงอายุ 

วัดทOาโสม ตำบลทOาโสม อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 

๔๑ ๖ - ๗ เม.ย. 

๒๕๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตั้งราคาและการบริหาร

จัดการบ&านพัก ภายใต&โครงการการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการทOองเท่ียวโดยชุมชน 

กลุOมทOองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ&านแหลม

มะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 



 
ท่ี วัน เดือน ปR กิจกรรม สถานท่ี 

๔๒ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ การจัดทำเวทีสำรวจความต&องการชุมชน และจัดทำแผน

แมOบทชุมชนกับผู&สูงอายุตำบลหนองโสน 

องคNการบริหารสOวนตำบลหนองโสน 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๔๓ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ การเข&ารOวมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๓ การวางผัง

ภาคตะวันออก 

โรงแรมโกลเด&น ซิต้ี ระยอง  

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๔๔ ๙ - ๑๐ เม.ย. 

๒๕๖๔ 

การเข&ารOวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู&และสังเคราะหN

ข &อม ูลและบทเร ียนการทำงานตามประเด ็นกรอบ

คุณภาพ ๓ ด&าน ระดับประเทศ 

โรงแรมเบสทNเวสเทิรNนพลัสแวนด&าแกรนดN 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒.๕ เร่ือง การรับทราบรายงานการใชUหลักสูตรฝ\กอบรม ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปเร่ือง  

งานหลักสูตรฝ~กอบรม ได&ดำเนินการจัดทำรายงานการใช&หลักสูตรฝ~กอบรม ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ จึงขอรายงานการใช&หลักสูตรฯ ตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 
 
 
 
 

 

 



 
รายงานการใช)หลักสูตรฝ1กอบรม ณ วันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โครงการหลักสูตรฝ1กอบรมอาชีพ 
ท่ี หลักสูตร จำนวนช่ัวโมง วันท่ีจัดฝ1กอบรม จำนวนผู)เรียน ผู)ขอใช)หลักสูตร/สถานท่ี 
๑ การทำเค*ก ๖๐  ๖ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ๒๓ วิทยาลัยชุมชนตราด/วิทยาลัยชุมชนตราด 
๒ การทำเค*ก ๕ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๕ วิทยาลัยชุมชนตราด/สนามหน*าศาลากลางจังหวัดตราด 
๓ การทำคุกก้ี ๑๐ ๒๔ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๓ วิทยาลัยชุมชนตราด/สนามหน*าศาลากลางจังหวัดตราด 
๔ การทำขนมปHงสอดไส* ๑๐ ๒๖ - ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๕ วิทยาลัยชุมชนตราด/สนามหน*าศาลากลางจังหวัดตราด 

 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔  

สรุปเร่ือง 

ตามที่ได*มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม วันอังคารท่ี ๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห*องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    

ฝQายเลขานุการได*จัดทำรายงานการประชุมเรียบร*อยแล*ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท*ายวาระ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔  

          โดยไมVมีการแก*ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ืองสืบเน่ือง 

     - ไมVมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

     - ไมVมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทGวง 

         - ไมVมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑     กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  

ประธานกรรมการเสนอให*ที ่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งท่ี        

๕/๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วาระท่ี ๖.๒   เร่ืองอ่ืนๆ 

 สรุปเร่ือง 

๑. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู*อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รายงานให*ที่ประชุมทราบวVา ด*วยสถานการณ̀     

การแพรVระบาดของไวรัส COVID-19 วิทยาลัยชุมชนตราดจึงมีนโยบายในการปฏิบัติงานแบบ WFH การจัดการเรียน 

การสอนออนไลน` และการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดำเนินโครงการตVางๆ โดยมีจำนวนคนไมVเกิน ๕๐ คน ซึ่งสอดคล*องกับ



 
มาตรการเฝmาระวังของจังหวัด และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให*บุคลากรปฏิบัติตาม และติดตามระเบียบ ประกาศ 

ตลอดจนขVาวสารตVางๆ อยVางสม่ำเสมอ  

 ๒. นายวิเชียร ทรัพย̀เจริญ กรรมการผู*แทนองค̀กรปกครองสVวนท*องถ่ิน รายงานให*ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

๒.๑ การจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปo ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกิจกรรม

ในงานประกอบด*วยนิทรรศการตVางๆ การแสดงแสงสีเสียง และร*านสินค*าชุมชนตVางๆ เปqนไปด*วยความเรียบร*อยและ

ได*รับความช่ืนชมจากทุกภาคสVวน มีมาตรการท่ีสร*างความม่ันใจให*กับผู*ท่ีมาขายของและมารVวมงาน 

๒.๒ จังหวัดตราดได*รับมอบหมายให*เปqนเจ*าภาพงานแขVงขันกีฬาเยาวชนแหVงชาติ ทำให*ต*องมีการ

เตรียมงานกันอยVางเต็มที่ โดยการจัดกิจกรรมต*องสอดรับกับมาตรการเฝmาระวังในชVวงสถานการณ`แพรVระบาดของไวรัส 

COVID-19  

๒.๓ การจัดเตรียมกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวันคล*ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล*าเจ*าอยูVหัว โดยเปqนการติดต้ังไฟโซลาร̀

เซลล̀บริเวณรอบอVางเก็บน้ำสระสีเสียดเปqนระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 

 ๓. ผศ.ไวกูณฑ̀ ทองอรVาม กรรมการผู*แทนสถาบันอุดมศึกษา แจ*งขอให*ไมVกำหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

ตราดในวันพฤหัสบดี และวันจันทร̀แรกของเดือน เน่ืองจากตรงกับการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

นิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ̀                       ณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ  

    (นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ̀)                        (นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ) 

             ผู*ชVวยเลขานุการ                  เลขานุการ 

        ผู*บันทึกรายงานการประชุม        ผู*ตรวจรายงานการประชุม       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


