
 
รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    

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

รายนามกรรมการผูQมาประชุม 

๑. นายอมฤทธ์ิ   พูลสวัสด์ิ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๒. นายประเสริฐ  ศิริ   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๓. ผศ.ไวกูณฑF  ทองอรGาม  กรรมการผูHแทนสถาบันอุดมศึกษา 
๔. นางอัณณFจันททรF  เพ็ชรัตนF   กรรมการผูHแทนองคFกรชุมชน 
๕. พระครูวิเศษธรรมวาที  อภิวาท   กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสมเสนGหF  พGวงพี   กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ 
๗. นายพิพัฒนF  ฤกษFสหกุล  กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบัณฑิต  กูลพฤกษี  กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.กรรณิกา  สุภาภา   รักษาราชการแทนผูHอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

กรรมการโดยตำแหนGง 
๑๐. นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

เลขานุการ 

 

รายนามกรรมการประชุมผRานส่ืออิเล็กทรอนิกสT 

นายประหยัด   พรหมพะเนาวF  กรรมการผูHแทนศิษยFเกGา 
 

รายนามกรรมการผูQไมRมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายวิเชียร   ทรัพยFเจริญ  กรรมการผูHแทนองคFกรปกครองสGวนทHองถ่ิน 
      หมดวาระการดำรงตำแหนGงนายกองคFการบริหาร 

สGวนจังหวัดตราด 
๒. นายสมบูรณF  ชัชวาลยF   กรรมการผูHทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 



 
รายนามผูQเขQารRวมการประชุม 

๑. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษF  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
ผูHชGวยเลขานุการ 

๒. นางศิริรักษF  วรรณรัตนF  นักวิชาการศึกษา ๓ 
ผูHชGวยเลขานุการ 

 ๓. นายนราวุฒิ  พัฒโนทัย  ครูผูHชGวย 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

 

วาระท่ี ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

การประชุมผRานส่ืออิเล็กทรอนิกสT 

สรุปเร่ือง 

ประธานแจHงใหHที่ประชุมทราบวGา ดHวยสถานการณFการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื4อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควดิ - ๑๙) และจังหวัดตราดถูกประกาศเปbนพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดบาง
ทGาน      เขHารGวมการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสF และใหHนายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผูHชGวย เขHารGวมประชุมดHวยเพื่อดูแล
ระบบการประชุมผGานส่ืออิเล็กทรอนิกสF จึงเรียนตGอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดผูHเขHารGวมการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสF
รายงานตัวเขHารGวมการประชุม ไดHแกG 

  นายประหยัด   พรหมพะเนาวF  กรรมการผูHแทนศิษยFเกGา 
 
วาระท่ี ๑.๒ เร่ืองท่ีเลขานุการแจQงใหQท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๒.๑ เร่ือง การรับทราบรายงานการใชQจRายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๔  

                                  ณ วันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  สรุปเร่ือง 

  วิทยาลัยชุมชนตราด ไดHดำเนินการจัดทำรายงานการใชHงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย

ชุมชนตราด ประจำปeงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานการใชHจGายงบประมาณ

ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตGอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

10,573,325.00 
ใช0จ<ายไป 

2,327,233.56 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

1,133,439.56 (7,829,705.00) 

 
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

1,133,439.56 (7,588,605.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคKาใช.จKายบุคลากรภาครัฐฯ) 

1,193,794.00 (1,7000,120.00)  

งบบุคลากร             953,010.00 (1,221,840.00) 

งบดำเนินงาน             240,784.00 (478,280.00)                  

 

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

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

0 (100,000.00) 

 

 

 

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) 

5. แผนงานยุทธศาสตรZพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

0 (320,000.00) 

งบลงทุน 

0 (5,953,000.00) 

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

0 (32,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป) 

0 (591,000.00) 

 

 

 

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) 

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) 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 2564 
ได0รับจัดสรร 

10,573,325.00 
คงเหลือ 

8,246,091.44 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานด.านการพัฒนาและ

เสริมสร.างศักยภาพคน 

6,696,265.44 (7,829,705.00) 

 
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

6,455,165.44 (7,588,605.00) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการคKาใช.จKายบุคลากรภาครัฐฯ) 

506,326.00 (1,7000,120.00)  

งบบุคลากร             268,830.00 (1,221,840.00) 

งบดำเนินงาน             237,496.00 (478,280.00)                  

 

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564 
ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ) 

100,000.00 (100,000.00) 

 

 

 

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) 

5. แผนงานยุทธศาสตรZพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

320,000.00 (320,000.00) 

งบลงทุน 

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

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวัย) 

32,500.00 (32,500.00) 

 

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป) 

591,000.00 (591,000.00) 

 

 

 

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) 

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) 
 
 

 
 



 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเร่ือง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ณ วันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

เงินรายได8สถานศึกษา 

607,910.85 

ประเภท การจัดการศึกษา 

534,524.85 

 

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคY 

73,386.00 

 



 
รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันท่ี 25 เดือนธันวาคม 2563 

ยอดเงินรายได1 ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ยกมา                                                 557,024.85 บาท 

รายรับเดือนธันวาคม 2563                                                                           0 บาท 

รายจOายเดือนธันวาคม 2563                                                                22,500.00 บาท 

 - คOาตอบแทนการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1/2563     1,500.00 บาท 

 - คOาตอบแทนกรรมการเพ่ือประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป>การศึกษา 2562       21,000.00 บาท 

คงเหลือ  ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563                                                                     534,524.85 บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

 

โครงการ งบประมาณท่ีได)รับ รายจ+าย เงินคงเหลือ 

เครือข+ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท6องถ่ิน ประจำป> พ.ศ.2563 143,566.00 103,270.00 40,296.00 

เงินบริจาค 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพ่ือมอบทุนการศึกษาให6นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 6,000.00 910 5,090.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพ่ือมอบทุนการศึกษาให6นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 70,000.00 60,000.00 10,000.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพ่ือซ้ือพัดลมพร6อมติดต้ัง 8,000.00 8,000.00 0 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคSเพ่ือใช6ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 18,000.00 0 18,000.00 

รวมท้ังส้ิน 245,566.00 172,180.00 73,386.00 



 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เร่ือง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด  
                        ณ วันท่ี ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเร่ือง  

งานประชาสัมพันธ .ฯ ได 2ดำเน ินการจ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานว ิทยาลัยช ุมชนตราด                   

ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ตราด เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๑ 

รายงานผลการดำเนินงาน ๑ – ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ท่ี วัน เดือน ปJ กิจกรรม สถานท่ี 
๑ ๒ - ๓ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปWการศึกษา 

๒๕๖๒    

วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๒ ๒ - ๔ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัย 

ประกอบการเสนอของบประมาณประจำปWงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕”  

โรงแรมรอยัลริเวอร. เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

๓ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมกรรมการกลั ่นกรองการจัดการศึกษาใน

วิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๓  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๔ การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครูจังหวัด

ตราด ประจำปW ๒๕๖๔ 

สำนักงานศึกษาธิการการจังหวัดตราด 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๕ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๓  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๖ การประชุมเพื ่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการศึกษา

ค ว า ม ต 2 อ ง ก า ร ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น ฐ า น ะ

สถาบันอุดมศึกษาเปdนพ่ีเล้ียง  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๗ การประช ุมร Nวมก ันของผ ู 2บร ิหารและเจ 2าหน 2า ท่ี

สถานศ ึกษาและกองท ุนเพ ื ่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา ภายใต2โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง  

โรงแรมทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๘ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๓  

 

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๙ การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการอาจารย.แนะแนวระดับ

อาชีวะศึกษาคร้ังท่ี ๑  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

๑๐ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ การรNวมประชุมเพื ่อสังเกตการณ.ว ิเคราะห. SWOT      

เร่ืองทุเรียน  

 

 

ตำบลทุNงนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 



 
ท่ี วัน เดือน ปJ กิจกรรม สถานท่ี 

๑๑ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ การลงพ้ืนท่ีรับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

ส ั งคมรายตำบลแบบบ ู รณาการ   (๑  ตำบล  ๑ 

มหาวิทยาลัย)   

ตำบลห 2วงน ้ำขาว  อำเภอเม ืองตราด  

จังหวัดตราด 

๑๒ การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาท2องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เปdนพ่ีเล้ียง ในปWงบประมาณ ๒๕๖๔  

มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี 

๑๓ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ การลงพื้นที่โครงการบำบัดทุกข. บำรุงสุข สร2างรอยย้ิม

ให2ประชาชน รNวมกับหนNวยแพทย.เคล่ือนท่ี พอ.สว.  

วัดเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด   

๑๔ การปฐมนิเทศอาจารย.ผู2สอนหลักสูตรอนุปริญญา  

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๓  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๑๕ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด2านการปoองกัน

และแก 2ไขป pญหายาเสพต ิดระด ับพ ื ้นท ี ่ เคร ือข Nาย

อุดมศึกษาภาคตะวันออก  

โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี 

๑๖ ๑๘ - ๑๙ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

การประชุม “การออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

ครูและนักศึกษาทุนแกนนำ”  

อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๑๗ การติดตามการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๑๘ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต.เพื ่อความเปdนสิริมงคลให2กับ

แผNนดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูNเหลNา ในโอกาสวัน

ชาติ และวันพNอแหNงชาติ  

วัดสุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๙ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประช ุมคณะกรรมการอำนวยการดำเน ินงาน

โครงการรณรงค.ปoองกันและแก2ไขปpญหายาเสพติด  

ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

๒๐ การประชุมคัดสรรผู2มีคุณสมบัติ เพื่อเข2าสัมภาษณ.ใน

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

๒๑ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ.ระดับจังหวัดตราด คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓  

ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

๒๒ งานณรงค.โครงการสNงเสริมสุขภาพกายใจผู2สูงอายุ

จังหวัดตราด ปW ๒๕๖๔  

องค.การบริหารสNวนจังหวัดตราด  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒๓ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

โ ร งแรม โกล เด 2 นท ิ วล ิ ป  ซอฟ เฟอ ริน 

กรุงเทพมหานคร 

๒๔ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

การสัมภาษณ.บุคคลเพื ่อร ับเข2าทำงานในโครงการ        

๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  

ว ิทยาล ัยช ุมชนตราด ตำบลเน ินทราย 

อำเภอเมิองตราด จังหวัดตราด 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เร่ือง การรับทราบโครงสรOางระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชนตราด 
      ปJงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปJการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

สรุปเร่ือง  

ด2วยวิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดทำโครงสร2างระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน

ตราด โดยได2มีการมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน2าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร2างวิทยาลัยชุมชนตราด จึงเรียนเสนอ

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชยตราด เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๓  

สรุปเร่ือง 
ตามที่ได2มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม วันพุธท่ี ๙ เดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห2องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด

ตราด ฝtายเลขานุการได2จัดทำรายงานการประชุมเรียบร2อยแล2ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบท2ายวาระ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๓  

          โดยไมNมีการแก2ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ืองสืบเน่ือง 
     - ไมNมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
วาระท่ี ๔.๑ เร่ือง การกล่ันกรอง/เห็นชอบผูOสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
    ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปJการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเร่ือง  

ด2วยในปWการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 

๒๖ คน ได2แกN  

๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถ่ิน ๑๒ คน  

๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ    ๗ คน  

๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป    ๗๗ คน  



 
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได2จัดทำรายงานผู2สำเร็จการศึกษา ประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได2เสนอ

อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนตราด เพ่ือโปรดพิจารณากล่ันกรองและเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติกลั่นกรอง/เห็นชอบนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๖ คน 

ได2แกN  

๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท2องถ่ิน ๑๒ คน  

๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ    ๗ คน  

๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป    ๗๗ คน  

 
วาระท่ี ๔.๒ เร่ือง การกล่ันกรอง/รับทราบผูOสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาท่ี ๑  

           ปJการศึกษา ๒๕๖๓ 
สรุปเร่ือง  

ด2วยในปWการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราดมีนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 

๑๔ คน ได2แกN  

๑. โปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป  ๑๒ คน  

๒. ภาวะผู2นำ      ๑ คน  

๓. การผลิตและแปรรูปไม2ผล    ๑๗ คน  

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได2จัดทำรายงานผู 2สำเร็จการศึกษา ประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ ่งได2เสนอ

อนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนตราด เพ่ือโปรดพิจารณากล่ันกรอง/รับทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๓ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกลั่นกรอง/รับทราบนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔ คน 

ได2แกN  

๑. โปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป  ๑๒ คน  

๒. ภาวะผู2นำ      ๑ คน  

๓. การผลิตและแปรรูปไม2ผล    ๑๗ คน 

 
วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 

   ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปJการศึกษา ๒๕๖๓ 
สรุปเร่ือง  

งานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาได2จัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา          

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได2เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม    

พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุมชุดท่ี ๔ 



 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๒         

ปWการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

วาระท่ี ๔.๔ เร่ือง การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด 
สรุปเร่ือง  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได2จัดทำหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เพื่อขอเปvดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒          

ปWการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN 

๑. หลักสูตรการเปdนผู2ประกอบการธุรกิจชุมชน 

๒. หลักสูตรธุรกิจเกษตรเบ้ืองต2น  

ซึ่งได2เสนออนุกรรมการวิชาการฯ กลั่นกรองแล2วเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนตราด เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดท่ี ๕ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN 

๑. หลักสูตรการเปdนผู2ประกอบการธุรกิจชุมชน 

๒. หลักสูตรธุรกิจเกษตรเบ้ืองต2น  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทOวง 

         - ไมNมี - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืนๆ  
 
วาระท่ี ๖.๑     กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ 

สรุปเร่ือง  
ประธานกรรมการเสนอให2ที ่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งท่ี        

๒/๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๘         

เดือนกุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วาระท่ี ๖.๒   เร่ืองอ่ืนๆ 

๑. นางสมเสนNห. พNวงพี กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ มีข2อเสนอแนะตNอที่ประชุมวNา ควรมีการจัดทำรูปแบบเอกสาร

งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให2นักวิจัยทุกคนใช2เปdนรูปแบบเดียวกัน และจัดเวทีเพื่อให2ผู2ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยของ

วิทยาลัยชุมชนตราดได2มีโอกาสพบกันเพ่ืออภิปรายถึงการทำวิจัยในชNวงท่ีผNานมา 



 
๒. นายพิพัฒน. ฤกษ.สหกุล กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นตNอที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร2อมของประชาชนในจังหวัดตราดเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern 

Economic Corridor รวมถึงการพัฒนาการทNองเท่ียวในด2านของการประชาสัมพันธ.ให2เปdนท่ีรู2จักมากข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ.                       ณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ  

    (นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ.)                        (นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ) 

             ผู2ชNวยเลขานุการ                  เลขานุการ 
        ผู2บันทึกรายงานการประชุม        ผู2ตรวจรายงานการประชุม       

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


