รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. นายอมฤทธิ์
พูลสวัสดิ์
๒. นายประเสริฐ
ศิริ
๓. ผศ.ไวกูณฑ์
ทองอร่าม
๔. นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
๕. นายประหยัด
พรหมพะเนาว์
๖. พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
๗. นางสมเสน่ห์
พ่วงพี
๘. นายบัณฑิต
กูลพฤกษี
๙. ดร.กรรณิกา
สุภาภา
๑๐. นายณัฐวุฒิ

โพธิ์ทักษิณ

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการโดยตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. นายวิเชียร
๒. นายสมบูรณ์
๓. นายพิพัฒน์

ทรัพย์เจริญ
ชัชวาลย์
ฤกษ์สหกุล

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. นางสาวนิพัทธา

เอี่ยมใบพฤกษ์

๒. นางศิริรักษ์

วรรณรัตน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ๓
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
และเงินคงเหลือ เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ)
759,110.00 (1,7000,120.00)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

635,340.00 (1,221,840.00)
123,770.00 (478,280.00)

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
540,521.83 (7,829,705.00)
2.1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
540,521.83 (7,588,605.00)
งบลงทุน
0 (5,953,000.00)

งบเงินอุดหนุน
540,521.83 (1,635,605.00)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
540,521.83 (1,478,405.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
0 (0)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0 (157,200.00)
- พัฒนาหลักสูตร
0 (38,100.00)
- พัฒนาครู
0 (52,400.00)
- พัฒนานักศึกษา
0 (47,800.00)
- ประกันคุณภาพ
18,900.00 (18,900.00)

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

งบประมาณ 2564
ได้รับจัดสรร
10,573,325.00
ใช้จ่ายไป
1,299,631.83

2.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝึกอบรม)
0 (217,000.00)
หลักสูตรฝึกอบรม
0 (124,000.00)
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
0 (40,000.00)
การค้นหาผู้ด้อยโอกาส
0 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0 (24,1000.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
0 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป)
0 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
0 (320,000.00)
5.1 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขฯ
0 (320,000.00)
ศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
0 (28,000.00)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
0 (80,000.00)
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
0 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
0 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
0 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
(โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน)
0 (0)

6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
0 (32,500.00)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ)
941,010.00 (1,7000,120.00)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

586,500.00 (1,221,840.00)
354,510.00 (478,280.00)

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
7,289,183.17 (7,829,705.00)
2.1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
7,048,083.17 (7,588,605.00)
งบลงทุน
5,953,000.00 (5,953,000.00)
งบเงินอุดหนุน
1,095,083.17 (1,635,605.00)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
937,883.17 (1,478,405.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
0 (0)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 157,200.00 (157,200.00)
- พัฒนาหลักสูตร
38,100.00 (38,100.00)
- พัฒนาครู
52,400.00 (52,400.00)
- พัฒนานักศึกษา
47,800.00 (47,800.00)
- ประกันคุณภาพ
18,900.00 (18,900.00)

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

งบประมาณ 2564
ได้รับจัดสรร
10,573,325.00
คงเหลือ
9,273,693.17

2.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝึกอบรม)
217,000.00 (217,000.00)
หลักสูตรฝึกอบรม
124,000.00 (124,000.00)
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 40,000.00 (40,000.00)
การค้นหาผู้ด้อยโอกาส
53,000.00 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
24,100.00 (24,100.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
100,000.00 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป)
591,000.00 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
320,000.00 (320,000.00)
5.1 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขฯ
320,000.00 (320,000.00)
ศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
28,000.00 (28,000.00)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
80,000.00 (80,000.00)
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
140,000.00 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
32,000.00 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
40,000.00 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
(โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน)
0 (0)

6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
32,500.00 (32,500.00)

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอรายงานเงินรายได้สถานศึกษา เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนตราด
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

เงินรายได้สถานศึกษา
633,680.85

ประเภท การจัดการศึกษา
557,024.85

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์
76,656.00

********************************************************************
เงินรายได้สถานศึกษา
633,680.85
เงินสดในมือ
29,715.50

เงินฝากคลังจังหวัดตราด
91,355.46

เงินฝากธนาคารกรุงไทย
419,435.89

ลูกหนี้เงินยืม
79,774.00

ใบสำคัญรอเบิกคืน
13,400.00

เชคที่ยังไม่เบิกเงิน
0

รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ยอดเงินรายได้ ณ เดือนตุลาคม 2563 ยกมา

564,805.57 บาท

รายรับเดือนพฤศจิกายน 2563
- ค่าลงทะเบียนอนุปริญญา

8,930.00 บาท
930.00 บาท

- ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

8,000.00 บาท

รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563
- ค่าตอบแทนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563

16,710.72 บาท
7,440.00 บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา จ่ายเข้าเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3% ของเงินรายได้สถานศึกษา ปี 2563
9,270.72 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

557,024.85 บาท

รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

รายจ่าย

เงินคงเหลือ

143,566.00

100,000.00

43,566.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6,000.00

910

5,090.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

70,000.00

60,000.00

10,000.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง

8,000.00

8,000.00

0

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

18,000.00

0

18,000.00

245,566.00

168,910.00

76,656.00

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
เงินบริจาค

รวมทั้งสิ้น

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานประชาสั ม พั น ธ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๑
รายงานผลการดำเนินงาน ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ที่

วัน เดือน ปี

๑ ๓ - ๔ พ.ย.
๒๕๖๓
๒ ๓ - ๖ พ.ย.
๒๕๖๓

กิจกรรม

สถานที่

- การตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนตราด
- สวนผลอำไพ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
- การประชุมเพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับ - วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด
การสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
จังหวัดตราด
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ บ้านไม้รูด
พิเศษ “Delicious Destinations@Trat”
บ้านท่าระแนะ บ้านคันนา บ้านยายม่อม
ชุมชนบางพระ สวนผลอำไพ
สวนสละสมโภชน์ และบ้านช้างทูน

๓ ๖ - ๗ พ.ย.
๒๕๖๓
๔ ๗ พ.ย. ๒๕๖๓

การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาค วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั น ทบุ ร ี อำเภอเมื อ ง
ทางการศึกษา
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การศึ ก ษาดู ง านของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ศู น ย์ ศ ึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบน
ในรายวิชาพลังของแผ่นดิน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๕ ๘ พ.ย. ๒๕๖๓

การปัจ ฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด อำเภอเมื อ งตราด
๒๕๖๓
จังหวัดตราด

๖ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓

การประชุ ม กรรมการกลั ่ น กรองการจั ด การศึ ก ษาใน วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด อำเภอเมื อ งตราด
วิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

จังหวัดตราด

๗ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ การประชุม อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด อำเภอเมื อ งตราด
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

จังหวัดตราด

๘ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด อำเภอเมื อ งตราด
จังหวัดตราด
๙ ๑๔ - ๑๘ พ.ย.
๒๕๖๓

งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
๒๕๖๓
จังหวัดนนทบุรี

ที่

วัน เดือน ปี

๑๐ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.
๒๕๖๓
๑๑ ๒๖ - ๒๖ พ.ย.
๒๕๖๓

กิจกรรม

สถานที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ เพื่อพัฒนาเป็นบทเรียน
ออนไลน์ในระบบเปิด (Thai MOOC) ครั้งที่ ๒
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
โดยคณะจากสำนักงบประมาณ และสถาบันวิท ยาลั ย
ชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
- สวนผลอำไพ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
- บ้ า นแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
- บ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
- วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

๑๒ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนตราด

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด อำเภอเมื อ งตราด
จังหวัดตราด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนตราดได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับการประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗) และผลการ
ประเมินระดับวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒) จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชยตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

ผลคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
การปกครอง คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ท้องถิ่น
ธุรกิจ
1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ผ่าน
ผ่าน
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
ผ่าน
2. ผู้สำเร็จการศึกษา
2.1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
5.00
5.00
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทำประโยชน์ให้ชุมชน
4.74
4.83
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
4.87
4.92
3. นักศึกษา
3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.00
3.00
3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
2.00
3.00
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3
2.50
3.00
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3.00
3.00
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4
3.00
3.00
5. หลักสูตร การเรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4.00
4.00
การสอน และประเมิน 5.2 การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน
3.00
3.00
ผู้เรียน
และการประเมินผลผู้เรียน
5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
5.00
5.00
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5
4.00
4.00
6. สิ่งสนับสนุนการ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
3.00
เรียนรู้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6
4.00
3.00
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
3.75
3.76
ผลรวมระดับหลักสูตร

การศึกษา
ปฐมวัย
ผ่าน
ผ่าน
5.00
4.72
4.86
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00

การจัดการ
ผ่าน
ผ่าน
N/A
N/A
N/A
3.00
2.00
2.50
3.00
3.00
4.00
3.00

เกษตรและการ
แปรรูป
ผ่าน
ผ่าน
N/A
N/A
N/A
3.00
2.00
2.50
3.00
3.00
4.00
3.00

5.00
4.00
3.00
3.00
3.75
3.57

5.00
4.00
3.00
3.00
3.29

5.00
4.00
3.00
3.00
3.29

ผลคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาลัยชุมชน
องค์ประกอบ
1 การจัดการศึกษา (3)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

คะแนนประเมินตนเอง

ระดับผลการประเมิน

11.57/3 = 3.86

ระดับดี

3.57

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู

3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5
15/3 = 5

2 การวิจัย (3)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน
3 การบริการทางวิชาการ (1)

5
5
5
5/1 = 5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการวิชาการแก่สังคม

5

4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1)

5/1 = 5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 การบริหารจัดการ (1)

5/1 =5
5

รวม

41.57/9 = 4.62

ที่ประชุมรับทราบ

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ

มติที่ประชุม

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง การรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาค Block Course
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนตราดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ภาค Block Course งานจัดการศึกษาฯ ได้จัดทำผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งได้เสนอ
อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรอง และเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๒
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง การรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาค Block Course
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนตราดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ภาค Block Course งานจัดการศึกษาฯ ได้จัดทำผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ซึ่งได้เสนอ
อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรอง และเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันพุธที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานจัดการศึกษาฯ ได้จัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเรียนเสนอต่อ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๔
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนตราดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๖ หลักสูตร โดยได้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรๆ ละ ๓ คน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน งาน
จัดการศึกษาเสนอให้มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ซึ่งได้เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
การประชุมชุดที่ ๕
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒

หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
มติที่ประชุม

ที่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๖.๒ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
(นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ณัฐวุฒิ โพธิ์ทกั ษิณ
(นายณัฐวุฒิ โพธิท์ ักษิณ)
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

