รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธI พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------------------------------------------------------รายนามกรรมการผูSมาประชุม
๑. นายอมฤทธิ์
พูลสวัสดิ์
๒. นายประเสริฐ
ศิริ
๓. นายวิเชียร
ทรัพยBเจริญ
๔. ผศ.ไวกูณฑB
ทองอรJาม
๕. นางอัณณBจันททรB เพ็ชรัตนB
๖. นายประหยัด
พรหมพะเนาวB
๗. พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
๘. นางสมเสนJหB
พJวงพี
๙. นายสมบูรณB
ชัชวาลยB
๑๐. นายพิพัฒนB
ฤกษBสหกุล
๑๑. นายบัณฑิต
กูลพฤกษี
๑๒. ดร.กรรณิกา
สุภาภา
๑๓. นายณัฐวุฒิ

รายนามผูSเขSารUวมการประชุม
๑. นางสาวนิพัทธา
๒. นางศิริรักษB

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

โพธิ์ทักษิณ

เอี่ยมใบพฤกษB
วรรณรัตนB

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผูGแทนองคBกรปกครองสJวนทGองถิ่น
กรรมการผูGแทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผูGแทนองคBกรชุมชน
กรรมการผูGแทนศิษยBเกJา
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
ผูGอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการโดยตำแหนJง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เลขานุการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผูGชJวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ๓
ผูGชJวยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจSงใหSที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจSงใหSที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูUตำบล สรSางรากแกSวใหSประเทศ)
สรุปเรื่อง
ประธานแจGงใหGที่ประชุมทราบวJา วิทยาลัยชุมชนตราดรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูJตำบล สรGางรากแกGวใหGประเทศ)
ใน ๓ พื้นที่ ไดGแกJ
๑. ตำบลหGวงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒. ตำบลทุJงนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๓. ตำบลคลองใหญJ อำเภอคลองใหญJ จังหวัดตราด
โดยไดGมีการจGางงานประชาชนที่อยูJในพื้นที่เพื่อทำหนGาที่เปfนผูGประสานงานและดำเนินโครงการ ตั้งแตJวันที่ ๑ กุมภาพันธB
๒๕๖๔ เปfนตGนไป โดยการดำเนินงานในชJวงแรกเปfนการลงพื้นที่เก็บขGอมูลเพื่อจัดทำรายงานขGอมูลตำบล และการลง
ขGอมูลในคอมพิวเตอรB จึงเรียนตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑.๒ โครงการภายใตSการดำเนินงานของ อว.สUวนหนSา
สรุปเรื่อง
ประธานแจGงใหGที่ประชุมทราบวJา วิทยาลัยชุมชนตราดเปfนหนJวยปฏิบัติการสJวนหนGาของจังหวัดตราด
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดGวยกัน (อว.สJวนหนGา) และไดGรับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จากจังหวัดตราด เพื่อดำเนินโครงการแปรรูปและการทJองเที่ยว จึงเรียนตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๓ โครงการสัปดาหIวิทยาศาสตรIแหUงชาติ ประจำป^ ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานแจGงใหGที่ประชุมทราบวJา วิทยาลัยชุมชนตราดเปfน ๑ ใน ๙ ของวิทยาลัยชุมชน ที่ไดGรับ
มอบหมายใหGเสนอโครงการสัปดาหBวิทยาศาสตรBแหJงชาติ ประจำปi ๒๕๖๔ โดยกำหนดจัดระหวJางวันที่ ๑๗ - ๑๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้โครงการอยูJในระหวJางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนตJอกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑.๔ โครงการพัฒนาเครือขUายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถUายทอด
เทคโนโลยีสูUชุมชนฐานราก ป^งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานแจG ง ใหG ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบวJ า วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราดสJ ง ขG อ เสนอโครงการพั ฒ นาเครื อ ขJ า ย
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถJายทอดเทคโนโลยีสูJชุมชนฐานราก ปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒ โครงการยJอย ดังนี้
๑. โครงการ “ประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือขJายวิจัยและนวัตกรรม เครือขJาย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูGการวิจัยเชิงพื้นที่ รJวมกันระหวJางชุมชนและหนJวยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคม” ครั้งที่ ๑ ประจำปi พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตำบลทJาโสม อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้โครงการอยูJในระหวJางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงเรียนตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๕ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป^การศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานแจGงใหGที่ประชุมทราบวJา วิทยาลัยชุมชนตราดไดGรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปiการศึกษา
๑๕๖๔ โดยเปfนปiที่สามของการดำเนินงาน ในสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน ๓๐ ทุน ทั้งนี้คณะทำงาน
วางแผนดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธB/แนะแนวนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันนออกตJอไป จึงเรียนตJอกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจSงใหSที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การรับทราบรายงานการใชSจUายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำป^งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธI พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ไดGดำเนินการจัดทำรายงานการใชGงบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ประจำปiงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการใชGจJายงบประมาณ
ประจำ และเงินคงเหลือ เสนอตJอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคIาใช.จIายบุคลากรภาครัฐฯ)
2,000,734.00 (2,655,040.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

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

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
1,842,169.88 (9,810,555.00)
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1,840,969.88 (9,569,455.00)
งบลงทุน
0 (5,953,000.00)

งบเงินอุดหนุน
1,840,969.88 (3,616,455.00)
ค:าใช>จ:ายการดำเนินงาน
1,781,507.88 (3,259,745.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
0 (199,510.00)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 59,462.00 (157,200.00)
- พัฒนาหลักสูตร
7,470.00 (38,100.00)
- พัฒนาครู
0 (52,400.00)
- พัฒนานักศึกษา
0 (47,800.00)
- ประกันคุณภาพ
51,992.00 (18,900.00)

สรุปรายงานการใช-จ/ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธC พ.ศ. 2564

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
13,554,595.00
ใช0จ<ายไป
3,866,418.88

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝHกอบรม)
1,200.00 (217,000.00)
หลักสูตรฝCกอบรม
1,200.00 (124,000.00)
การบริการวิชาการแกIชุมชน
0 (40,000.00)
การคJนหาผูJดJอยโอกาส
0 (53,000.00)

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0 (24,1000.00)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
0 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป)
19,015.00 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรZพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
4,500.00 (365,500.00)
5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ
4,500.00 (320,000.00)
ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ
0 (28,000.00)
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร
4,500.00 (80,000.00)
การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน
0 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส
0 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
0 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_
(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชุมชน)
0 (45,000.00)

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
0 (32,500.00)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(รายการคIาใช.จIายบุคลากรภาครัฐฯ)
654,306.00 (2,655,040.00)

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

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

2. แผนงานพื้นฐานด.านการพัฒนาและ
เสริมสร.างศักยภาพคน
7,968,385.12 (9,810,555.00)
2.1 ผู'รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
7,728,485.12 (9,569,455.00)
งบลงทุน
5,953,000.00 (5,953,000.00)
งบเงินอุดหนุน
1,775,485.12 (3,616,455.00)
ค:าใช>จ:ายการดำเนินงาน
1,478,237.12 (3,259,745.00)
โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 199,510.00 (199,510.00)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 97,738.00 (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
-33,092.00 (18,900.00)

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำป5งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธC พ.ศ. 2564

งบประมาณ 2564
ได0รับจัดสรร
13,554,595.00
คงเหลือ
9,688,176.12

2.2 ผลงานการให'บริการวิชาการ
(หลักสูตรฝHกอบรม)
215,800.00 (217,000.00)
หลักสูตรฝCกอบรม
122,800.00 (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)

3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร.อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ)
100,000.00 (100,000.00)
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZแปรรูป)
571,985.00 (591,000.00)
5. แผนงานยุทธศาสตรZพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาฯ
361,000.00 (365,500.00)
5.1 โครงการจัดการความรู'เพื่อเสริมสร'างความสุขฯ
315,500.00 (320,000.00)
ศูนยOตJนแบบการบริหารจัดการขยะ
28,000.00 (28,000.00)
การจัดการทIองเที่ยวเชิงอาหาร
75,500.00 (80,000.00)
การจัดการทIองเที่ยวโดยชุมชน
140,000.00 (140,000.00)
การยกระดับคุณภาพชีวิตผูJดJอยโอกาส
32,000.00 (32,000.00)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
40,000.00 (40,000.00)
5.2 โครงการพัฒนาและส\งเสริมการเรียนรู'ผ\านการเรียนออนไลน_
(โครงการบทเรียนออนไลน_เพื่อชุมชน)
45,500.00 (45,500.00)

6. แผนงานยุทธศาสตรZสร.างความเสมอภาคทางการศึกษา
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
32,500.00 (32,500.00)

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบรายงานเงินรายได8สถานศึกษา ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธD พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนตราด ได1ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได1สถานศึกษา ประจำป>งบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๑
กุมภาพันธK พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานเงินรายได1สถานศึกษา เสนอตOอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดดังแนบ
เงินรายได8สถานศึกษา
847,884.85

ประเภท การจัดการศึกษา
615,544.85

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคD
232,340.00

********************************************************************
เงินรายได*สถานศึกษา
847,884.85
เงินสดในมือ
44,025.50

เงินฝากคลังจังหวัดตราด
60,432.46

เงินฝากธนาคารกรุงไทย
743,426.89

ลูกหนี้เงินยืม
0

ใบสำคัญรอเบิกคืน
0

เชคที่ยังไมOเบิกเงิน
0

รายงานเงินรายได8สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันที่ 11 กุมภาพันธD พ.ศ. 2564
ยอดเงินรายได1 ณ เดือนมกราคม 2564 ยกมา
615,314.85 บาท
รายรับเดือนกุมภาพันธK 2564
- คOาลงทะเบียนหลักสูตรอนุปริญญา
รายจOายเดือนกุมภาพันธK 2564
คงเหลือ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธD พ.ศ. 2564

230.00 บาท
230.00 บาท
0 บาท
615,544.85 บาท

รายงานการใช)จ+ายเงินรายได)สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงคE ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธE พ.ศ. 2564
โครงการ

งบประมาณที่ได)รับ

รายจ+าย

เงินคงเหลือ

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

5,090.00

750

4,340.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อมอบทุนการศึกษาใหDนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

70,000.00

60,000.00

10,000.00

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อซื้อพัดลมพรDอมติดตั้ง

8,000.00

8,000.00

0

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค8เพื่อใชDในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

18,000.00

0

18,000.00

200,000.00

0

200,000.00

301,090.00

68,750.00

232,340.00

เงินบริจาค

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

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
งานประชาสั ม พั น ธ. ฯ ได2 ด ำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบและเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๑
รายงานผลการดำเนินงาน ๑ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่

วัน เดือน ปJ

๑ ๙ - ๓๑ ม.ค.
๒๕๖๔

กิจกรรม

สถานที่

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน.ในหลักสูตร อนุปริญญา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษา
ที่ ๒ ป\การศึกษา ๒๕๖๓

๒ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔ วันพNอขุนรามคำแหงมหาราช ประจำป\ ๒๕๖๔

ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
ประจำป\ ๒๕๖๔
๔ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ห2องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ การนำบัณฑิตเข2ารับการพูดคุยกับที่ดินจังหวัดตราด สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ภายใต2โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูNตำบล สร2างรากแก2ว
ให2ประเทศ)
๖ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ การทำข2 อ ตกลงจ2 า งงาน ภายใต2 โ ครงการยกระดั บ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด
เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายตำบลแบบบู ร ณาการ จังหวัดตราด
(มหาวิ ท ยาลั ย สู N ต ำบล สร2 า งรากแก2 ว ให2 ป ระเทศ)
ของพื้นที่ตำบลห2วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด และตำบลทุNงนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๗

กิจกรรมวิเคราะห. SWOT ป\งบประมาณ ๒๕๖๓ และ บ2านปากพีด หมูN ๕ ตำบลห2วยแร2ง
วางแผนกำหนดทิ ศ ทางในการทำงาน ป\ ง บประมาณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒๕๖๔ ภายใต2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ.แปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลคNาสินค2าเกษตร

ที่

วัน เดือน ปJ

กิจกรรม

สถานที่

๘ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ การทำข2 อ ตกลงจ2 า งงาน ภายใต2 โ ครงการยกระดั บ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด
เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายตำบลแบบบู ร ณาการ จังหวัดตราด
(มหาวิทยาลัยสูNตำบล สร2างรากแก2วให2ประเทศ) ของ
พื้นที่ตำบลคลองใหญN อำเภอคลองใหญN จังหวัดตราด
๙

กิจกรรมวิเคราะห. SWOT ป\งบประมาณ ๒๕๖๓ และ บ2านเขาแขวน ตำบลตะกาง
วางแผนกำหนดทิ ศ ทางในการทำงาน ป\ ง บประมาณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒๕๖๔ ภายใต2โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ.แปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคNาสินค2าเกษตร

๑๐ ๒๘ - ๒๙ ม.ค.
๒๕๖๔

การจัดทำแผนยุทธศาสตร.การดำเนินงานโครงการทุน วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
จังหวัดตราด

๑๑ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ด ทำแผนงาน บ2านหนองไม2หอม ตำบลช2างทูน อำเภอ
การดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน บNอไรN จังหวัดตราด
ในการจัดการทNองเที่ยวเชิงอาหารกลุNมชาติพันธุ.ชอง
กะซอง และซำเร จังหวัดตราด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ด2วยวิทยาลัยชุมชนตราดเปoดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การสNงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู 2 ส ู ง อายุ ตำบลหนองโสน อำเภอเมื อ งตราด จั ง หวั ด ตราด ในป\ ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
งานจัดการศึกษาฯ ได2จัดทำผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนฯ ซึ่งได2ผNานการกลั่นกรอง
จากอนุกรรมการวิชาการฯ และผู2อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติแล2วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียน
เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ตามที่ได2มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม วันพฤหัสบดีที่ ๗
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห2องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ฝqายเลขานุการได2จัดทำรายงานการประชุมเรียบร2อยแล2ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท2ายวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยไมNมีการแก2ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมNมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด
สรุปเรื่อง
งานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาได2จัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัย
ชุมชนตราด ซึ่งผNานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการฯ แล2วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอ
ตNอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ริ ายงานฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุด
ที่ ๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด
สรุปเรื่อง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได2จัดทำหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เพื่อขอเปoดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ป\
การศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN
๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๒. หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป
ซึ่งผNานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการฯ แล2วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเรียนเสนอตNอกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒ หลักสูตร ได2แกN
๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๒. หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร.สำเร็จรูป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทVวง
- ไมNมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานกรรมการเสนอให2ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่
๓/๒๕๖๔
มติที่ประชุม
พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ มีนาคม

วาระที่ ๖.๒ เรื่องอื่นๆ
- ไมNมี มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ.
(นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ.)
ผู2ชNวยเลขานุการ
ผู2บันทึกรายงานการประชุม

ณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ)
เลขานุการ
ผู2ตรวจรายงานการประชุม

