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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันอังคารที ่27  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๔. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๕. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๗. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๘. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๙. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๐. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๑. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หวัหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
3. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
4. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย   
5. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
6. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 

 

 

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. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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๘. น.ส.จนัทร์เพ็ญ  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.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๘. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๙. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๐. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

   
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง การสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา 
 ด้วยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งแต่งตั้ งจากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ว่ างลง  

1 ต าแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบ
ให้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
นั้น  

2.  การด าเนินการ 
   ใ น ก า ร นี้  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ข อ เ ส น อ ชื่ อ  
ผศ.ดร.เก็จกนก  เอ้ือวงศ์ ผู้สมควรได้รับต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
สถาบัน ตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 มติที่ประชุมให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ เข้ารับการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที ่ 3/2561  เดือน มีนาคม  2561 
สรุปเรื่อง 
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ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
3/๒๕61  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 9 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕61   
มติที่ประชุม                                        

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

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

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
35,379,790.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 3,478,575,26 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 11,477,033.57 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 14,955,608.83 บาท 
คงเหลือ 20,424,181.17 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

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

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี 3.2  เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการโครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมและให้รายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ในระยะ 3 เดือน นั้นโดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ได้คัดเลือกหลักคุณธรรม ดังต่อไปนี้  1. ความรับผิดชอบ 

    2. ความมีระเบียบวินัย จิตอาสา 
    3. ความซื่อสัตย์ 

 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบและส านักอ านวยการได้แจกป้ายวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้กับหน่วยจัดการศึกษาทุก
อ าเภอและทุกศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
                                  แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริ มด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 

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

1. ให้ส านักวิชาการสรุปการเข้าสอนของอาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. ให้มีการเยี่ยมเยือนนักศึกษาในแต่ละหน่วยจัดการศึกษา 
3. ต่อยอดงานวิจัย เรื่องการออกกลางคัน สาเหตุการออกกลางคัน 
4. ให้น าเสนอสาเหตุการออกกลางคัน จ านวนการออกกลางคัน การมาเรียนของนักศึกษา การมาสอนของ

อาจารย์ รายงานแจ้งเพ่ือทราบต่ออนุกรรมการวิชาการทุกเดือน 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอเร่งรัดการด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ  
และคุณภาพชีวิต ปี 2561 

สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา 

   ตามที่งานฝึกอบรม ได้แจ้งแผนและงบประมาณให้ท่านด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินงานบริการวิชาการหลั กสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว 
นั้น 
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2. การด าเนินงาน 
   ในการนี้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ และระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเข้าสู่ไตรมาส 3 แล้ว หากท่านใดยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนงานของท่าน ขอให้เร่งการด าเนินการโดย
ทันท ี  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้ฝ่ายฝึกอบรมด าเนินเรื่องหลักสูตรระยะสั้น น าเรื่องเข้าสภาวิชาการทุกเดือน 
2. ไตรมาส 1 – 2 หากหลักสูตรไหนยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ดึงเงินออกมาก่อน ส่วนไตรมาส 3 – 4 ให้

ด าเนินการไปตามแผน 
3. หากผู้เข้าร่วมอบรมต่ ากว่า 10 คน ให้แจ้งทางฝ่ายฝึกอบรมและผู้บริหารทุกครั้ง โดยให้เป็นไปตาม

ดุลพินิจของผู้บริหาร 
วาระที่ 4.2 เรื่อง    สรุปผลการประชุมชี้แจงการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้

แนวคิดศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดโครงการ 

(TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงประจ าปี 2561 
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินโครงการฯ โดยก าหนดให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนด าเนินการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียด  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่งมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือรองรับนโยบายข้างต้นขึ้น  

2. การด าเนินการ 
  ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุม

ชี้แจงการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและ
สังคม (อาคารชานกะเล) เพ่ือชี้แจงการบริหารโครงการดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร และเพ่ือหา
แนวทางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆในการด าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเสนอสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมประจ าเดือนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เพ่ือทราบต่อไป  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

-ไม่มี - 
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วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 4/๒๕61 
สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕61  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที ่4/๒๕61 ประจ าเดือน เมษายน ๒๕61 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
4/2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. 

 
 

ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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