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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 4/๒๕61 
วันพุธที ่2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอิศรา   จนัทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๔. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย   
๕. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๖. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๘. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๙. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๐. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
3. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
4. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
5. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
6. นายธนันชัย  มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๔. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๖. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๗. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๙. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๒. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. น.ส.นงเยาว ์   สุรินแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
๑๘. น.ส.วิรัตน ์   เกษตรการ นักวิชาการศึกษา 
๑๙. นายณัฐวุฒิ   สระคู  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๓. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๔. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๕. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๖. น.ส.ธนิดา   อินต๊ะ  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๗. น.ส.ดารารัตน ์  แสงสว่างบัวทอง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๘. นายนิสิต   ชื่นชูเกียรติ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๙. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

   
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง การไปราชการเป็นหมู่คณะภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 

มติที่ประชุม 
1. การไปราชการ ให้ระบุชัดเจน ว่าแต่ละท่านไปปฏิบัติหน้าที่อะไร และต้องมีแผนของแต่ละฝ่ายงานแนบ

มาทุกครั้ง 
2. การไปราชการต้องให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หรือผู้ที่รักษาการแทนผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอนุญาตก่อน แล้วถึงจะไปราชการได้ ยกเว้นต่างอ าเภอที่มีความเร่งด่วน ให้
แจ้งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบโดยตรงหรือ ส่งแฟ็กซ์มาก่อน 

3. การเบิกจ่ายค่าที่พักในการไปราชการ เป็นหมู่คณะตามแผนนิเทศ ติดตามของทุกฝ่ายงาน ให้เบิกจ่าย
แบบฟอริโอ้ ถ้ามีความจ าเป็นที่ต้องเบิกแบบเหมาจ่ายให้ขออนุญาตผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนเป็นกรณีไป 
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วาระท่ี 1.2  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  ฝึกอบรม โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 
มติที่ประชุม 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้งานพัสดุตรวจสอบก่อนว่าเป็นวัสดุประเภทไหน ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ แล้ว
น าเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนลงนามอนุมัติ 

2. เรื่องการเบิกจ่ายไปราชการทั้งหมดต้องให้การเงินตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ แล้ว
น าเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนลงนามอนุมัติ หรือผู้ที่รักษาการแทนผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

3. ทุกโครงการที่จัดขึ้นในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้เบิกค่าอาหารมื้อละ/คน 80 บาท  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที ่ 4/2561  เดือน พฤษภาคม  2561 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/๒๕61  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 9 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕61   
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/2561   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2561  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
42,452,310.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 2,964,212.00 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 15,003,083.08 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 17,976,295.08 บาท 
คงเหลือ 24,485,014.92 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เดือน พฤษภาคม 2561  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี 3.2  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  

                                  แม่ฮ่องสอน 
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สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่ อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  

         E-Learning 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่คณะท างานโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle E-

Learning ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่อาจารย์ ในทุกอ าเภอ ซึ่งจาก
การจัดอบรม อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและได้เกิดรายวิชาขึ้นในระบบฯ จ านวน 82 รายวิชา ในปีงบประมาณ 
2561 ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการฯ จ านวน 150,000 บาท  

๒.  การด าเนินการ 
   โดยคณะท่างานโครงการฯ มีแผนการด่าเนินกิจกรรม คือ ประชุมคณะท่างานเพ่ือหาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบฯ  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบฯ  โครงการอบรมผลิตสื่อส่าหรับน่าเข้าระบบ
ฯ  โครงการนิเทศติดตามการใช้ระบบฯ   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ขอความร่วมมืออาจารย์ประจ าให้ใช้งานระบบ MCC Moodle E-Learning และสนับสนุนอาจารย์
พิเศษใช้ 
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2. ได้ปรึกษากับตัวแทน กศน. ในคณะกรรมการสภาวิชาการ เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดการเรียน
ออนไลน์ไปยัง กศน.ต าบล (น าร่อง) มีแนวทางการลงทะเบียนออนไลน์การพบกลุ่ม 1 ครั้ง/เดือน ซึ่ง
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นประธานคณะท างานฯ ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ในยุคใหม่ต้องใช้
เทคโนโลยีแบบนี้มากขึ้น ต้นทุนลดและการเข้าถึงนักศึกษาได้กว้างขวางขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภท

ผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ปัจจุบันระบบจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกมีการปรับเปลี่ยน

ระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการไปรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิ์จะต้องมีการใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชน นอกจากนี้บุตร/ธิดาที่ยังอายุไม่ถึง 7 ปี จะต้องท าเรื่องขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการจากต้นสังกัดที่ท าเรื่องเบิกจ่ายตรงให้ 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ

ประชุม ๔.1 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.2  เรื่อง รายงานการช าระหนี้มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ นส.ชาลินี  ต่อมกมล ผู้ดูแลมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ 2560 ได้ส่งมอบงาน
และรายงานลูกหนี้มูลนิธิ ปี 2560 - 2561 ให้แก่เหรัญญิกมูลนิธิชุมชนชุดปัจจุบัน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ เหรัญญิกมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานจ านวนลูกหนี้มูลนิธิฯ ในช่วงปีงบประมาณ 

2560 จ านวน 15 ราย เป็นยอดจ านวน 355,570 บาท ดังนี้   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

1. ให้ด าเนินการชี้แจงปัญหา รายละเอียดและการช าระหนี้แก่ลูกหนี้ 14 ราย ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561  

2. หากไม่มีการด าเนินการตามข้อ 1 ให้ท าเรื่องหักผ่านเงินเดือนในเดือนถัดไปหลังจากการประชุมมูลนิธิ
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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วาระท่ี ๔.3  เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร หลักสูตรอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2560 -  2561 

๒.  การด าเนินการ 
ส่านักวิชาการได้น่าส่งหนังสือส่ารวจความประสงค์การเข้ารับประสาทอนุปริญญาบัตร จากหน่วย

จัดฯ ได้จ่านวนผู้ที่ประสงค์เข้ารับฯ   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.4  เรื่อง รายงานการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ และบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น) 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่งานฝึกอบรม ได้แจ้งแผนและงบประมาณให้ท่านด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินงานบริการวิชาการหลักสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว 
นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรมจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร

ประกอบการประชุม ๔.4 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.5  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตามหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน นั้น 

 
๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด
การศึกษา อ.ปาย ประจ าไตรมาส ที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.6  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.ปางมะผ้า ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.7  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.ขุนยวม ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.8  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.แม่ลาน้อย ประจ าไตรมาสที่๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.8 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.9  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษาอ.แม่สะเรียง ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.10  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.11  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานศนูย์พัฒนาทกัษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

 
 



๑๐ 
 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.12  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานศนูย์ไทใหญ่ศกึษา 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แล ะสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕61 ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ สถาบันไทใหญ่ศึกษา จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานสถาบันไทใหญ่ศึกษา 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.13  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานส านักวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ส านักวิชาการ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕61 ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2  

(รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.14  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์วิจัยฯ 

สรุปเรื่อง 
 
 



๑๑ 
 

๑.ความเป็นมา 
ตามท่ีศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61 
ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2  

(รอบ 6 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

-ไม่มี – 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕61 

สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕61  ในพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕61 ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
5/2561 ในพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕61  เวลา ๐๙.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


