
๑ 
 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕60 
 

 

วันจันทร์ท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕60    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 5/๒๕60 
วันจันทร์ที ่22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายอิศรา   จันทิมางกูร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รก.) 
๕. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๗. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๘. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๙. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๑๐. นางกันทนา    ใจสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยจัดฯ อ.แม่สะเรียง 
๑๑. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๓. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๔. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๕. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา  
๑๖. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 

1. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ (รก.) 
2. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
3. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้าศูนย์ความรู้กินได้ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๔. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๕. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๖. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๗. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๘. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๙. น.ส.ชาลิน ี   ต่อมกมน นักวิชาการศึกษา  
๑๐. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
๑๑. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๒. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการบัญชี 
๑๓. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๔. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา 

   
 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕60 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
5/๒๕60  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕60  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 8 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕60   
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
5/2560   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2560  เดือน  พฤษภาคม 2560  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 



๔ 
 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น  
24,662,445.00  บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น   8,183,805.18  บาท วางฎีกา
เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น   12,496,203.37 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งหมด  20,680,008.55  บาท คงเหลือ   
3,982,436.45  บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เดือน พฤษภาคม 2560  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1 เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความ
ทรงจ าร่วมของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองแม่สะเรียง จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
คณะวิจัยฯได้ด าเนินโครงการ โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเก็บข้อมูล 

ด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้านการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมวัฒนธรรม รายละเอียดตามสรุป
ข้อมูล Timeline. เบื้องต้น (พ.ศ.1829-2500)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 5.1 เรื่อง พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา 
   ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและ
บริการ TK PARK ได้ร่วมมือกันจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยการพัฒนาขยายพ้ืนที่ให้บริการจากชั้น 3 
อาคารหมอกใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน มายังบริเวณชั้น 1 ของอาคารเป็น
อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพ่ือให้การบริการวิชาการ นันทนาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และ เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ชุมชน ตลอด
ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มติที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้
แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานใน
พิธี ก าหนดการดังเอกสารแนบท้าย  

๒. การด าเนินการ 
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   ในการนี้เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพ่ือเข้าร่วมการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 5.1 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ด าเนินการตามเสนอ 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา 
   ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถา บันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้มีการรับสมัคร
และเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 พฤษภาคม 2560 ใน
วันและเวลาราชการ 

๓. การด าเนินการ 
   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผ่านการเห็นชอบของสภาวิทยาลัยได้ทาบทามและเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวนหนึ่งชื่อ  พร้อมจัดท าแบบเสนอชื่อ แบบประวัติ และ
หนังสือยินดีเข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 5.2 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเสนอชื่อ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  
    ครั้งที่ 6/๒๕60 
สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕60  ในจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕60 ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕60 
มติที่ประชุม   



๖ 
 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
6/๒๕60  ในจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  

 
 

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
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