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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพุธที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายสุบัณกร
๓. นายสุรินทร์
๔. นายอิศรา
๕. นายประพันธ์
๖. นายวีระพรรณ
๗. นางจินตนา
๘. นางสาวบุษกร
๙. นางสาวเอกภาวี
๑๐. นางสาวสิริกร
๑๑. นายธนันชัย
๑๒. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
กวีวัฒน์
มหาวรรณ์
จันทิมางกูร
รักเรียน
เล่าเรียนดี
เรียงไรสวัสดิ์
สืบตระกูล
ขัติครุฑ
สมควร
มุ่งจิต
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายโยธิน
2. นายทรงศักดิ์
3. นายดุสิต
4. นางเกษร
5. นางสาวเอมอร
6. ว่าที่ ร.ต.มนตรี

บุญเฉลย
ปัญญา
เงินใส
จามาลี
ลิ้มวัฒนา
วงษ์รีย์

รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม
หัวหน้างานฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.นันทพร
๒. น.ส.ดวงสมร
๓. นางพิมพกานต์
๔. นายวิทิต
๕. น.ส.วัชรี
๖. น.ส.สมนวรรณ
๗. นายปรีชา

โพธาบุตร
อินตากาศ
เชาวลิต
พิชญสถิต
วีระแก้ว
ธรรมดีกุล
ศรีบุญมา

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓
๘. น.ส.วิรัตน์
๙. นายยุทธพงษ์
๑๐. นายสิทธิวัฒน์
๑๑. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท์
๑๒. น.ส.ชนาพร
๑๓. นางธนพร
๑๔. นางปณัยภัคร์
๑๕. น.ส.นงเยาว์
๑๖. น.ส.อภิรดี
๑๗. น.ส.วิราวรรณ
๑๘. นายพิสิทธิ์ศักดิ์
๑๙. น.ส.ธนิดา

เกษตรการ
กวางทู
สุสมร
ศิริน้อย
จิตตวิทยาพันธ์
เนตรนภากร
อุทุมพร
สุรินแก้ว
มั่นคง
ชัยศรี
จุลบุตร
อินต๊ะ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง การสรรหาสภาวิชาการ
สรุปเรื่อง
ผู้อานวยการให้แนวทางไว้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม แล้วพิจารณาเลือกเพียง 1 คน ให้สานักวิชาการรวบรวม ภายใน
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถ้าไม่มีการเสนอชื่อจะลงมติว่า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ไม่ประสงค์
เสนอชื่อ แล้วแจ้งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
วาระที่ ๑.2 เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา
ด้วยสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอนพิเศษให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด
๒. การเปลี่ ย นแปลงผู้ ส อนประจาหรือผู้ ส อนพิเศษที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรและรายงานการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งตั้งผู้สอนที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน พร้อมทั้งรายงานให้สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ
๓. การจัดการเรียนการสอน ๑ รายวิชา ซึ่งมีผู้สอนมากกว่า ๑ คน หรือเป็นการสอนร่วมให้ผู้สอน
ดาเนินการจัดทาขอบเขตของเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนการสอน และจานวนชั่วโมงของผู้สอนแต่ ละคนแนบท้ายใน
รายงานการจัดการเรียนการสอน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และการกาหนดภาระงานของ
ผู้สอนประจาตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกาหนดภาระงานของผู้สอนประจาในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๙
2. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๑.3 เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
สรุปเรื่อง
ได้วางหลักปฏิบัติการเดินทางไปราชการของบุคลากร ดังนี้ ระบุเหตุผลและความจาเป็นในการใช้
รถยนต์ส่วนตัวหรือปฏิ บัติราชการด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีเหตุผลที่จาเป็นให้เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางหรืออื่นๆ
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของการเงิน
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 2/2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/๒๕61 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจานวน 11 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕61
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือน กุมภาพันธ์
2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น
35,379,790.00 บาท ได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมโดยก่ อ หนี้ ผู ก พั น ทั้ ง สิ้ น 3,513,381.26 บาท ตั ด ยอด
งบประมาณแล้ ว 8,284,904.47 บาท ตั ดยอดงบประมาณรวมทั้ งหมด 11,798,285.73บาท คงเหลื อ
23,581,504.27 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3.1
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.2 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง

๕
๑. ความเป็นมา
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาเนินการโครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมและให้รายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ในระยะ 3 เดือน นั้นโดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ได้คัดเลือกหลักคุณธรรม ดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. ความมีระเบียบวินัย จิตอาสา
3. ความซื่อสัตย์
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
1. ให้กากับติดตาม และรายงานผลทุกเดือนทั้งอาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ ทุกอาเภอ
วาระที่ 3.3 เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพื่อให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล
ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สั งคม ความเปลี่ ย นแปลงของแนวทางด าเนิ น ชีวิ ต และครอบครั ว ไม่ เอื้ ออ านวยในการส่ ง เสริม ด้า นคุ ณธรรม
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพื่อพัฒ นานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้ มีจิตอาสา
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.4 เรื่อง การดาเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle
E-Learning
สรุปเรื่อง

๖
๑. ความเป็นมา
ตามที่คณะทางานโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle ELearning ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่อาจารย์ ในทุกอาเภอ ซึ่งจาก
การจัดอบรม อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและได้เกิดรายวิชาขึ้นในระบบฯ จานวน 82 รายวิชา ในปีงบประมาณ
2561 ได้รับงบประมาณดาเนินโครงการฯ จานวน 150,000 บาท
๒. การดาเนินการ
โดยคณะทางานโครงการฯ มีแผนการดาเนินกิจกรรม คือ ประชุมคณะทางานเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบฯ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบฯ โครงการอบรมผลิตสื่อสาหรับนาเข้าระบบ
ฯ โครงการนิเทศติดตามการใช้ระบบฯ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3.4
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรปวช.เกษตรพื้นที่สูง
สรุปเรื่อง
คณะทางานพัฒนาหลักสูตรปวช.เกษตรพื้นที่สูง ได้ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านดงอาเภอ
แม่ลาน้อย และบ้านอมพาย อาเภอสบเมย และจัดประชุมร่วมกับศูนย์โครงการหลวงประจาพื้นที่ ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนโรงเรียนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปวช. เกษตรพื้นที่สูงให้กับชุมชน ผลการ
ประชุม พบว่าศักยภาพด้านแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และผู้สอน มีความพร้อมเนื่องจากเป็นพื้นที่ดาเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง ด้านกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการศึกษามีดังนี้ 1.กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการหลวง 2.กลุ่มเกษตรกร
เยาวชนในชุมชน 3.กลุ่มเกษตรกรในชุมชน 4.กลุ่มนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ด้านการพัฒนาเนื้อหา
ปัจจุบันมีหลักสูตรปวช.เกษตรกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของกรมอาชีวศึกษา สามารถนามาพัฒนาเพิ่มเติมใน
ส่วนรายวิชาเฉพาะและรายวิชาเลือกให้เป็นเนื้อหาด้านระบบเกษตรพื้นที่สู ง ซึ่งจะทาให้ใช้เวลาเปิดหลักสูตรได้เร็ว
ขึ้นกว่าการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคเหนือ
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนเขตภาคเหนือ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนน่าน และวิทยาลัยชุมชนแพร่
2. การดาเนินการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งสิ้น 4 รายการ โดยมี
ผลการแข่งขันดังเอกสารแนบ

๗
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สรุปเรื่อง

1. ความเป็นมา
ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลตรัง เพื่อขอหลักสูตร โดย
นามาปรับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งสานักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ดาเนินการ
ปรับหลักสูตรแล้วนั้น
2. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักวิชาการ ขอรายงานความก้าวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้ทราบ
ดังนี้
แผนปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๑. จัดทาร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
- สาธารณสุขจังหวัด ๑ ท่าน
- บุคลากร รพ.ศรีสังวาลย์ ๓ ท่าน
- วิทยาลัยพยาบาล ๒ ท่าน
- วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๔ ท่าน
๓. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ความพร้อมด้านสถานที่/อุปกรณ์
๔. ประเมินความต้องการผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/
สถานพยาบาล
๕. จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้งานผู้ช่วยพยาบาล
๖. เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่ออนุสภาวิชาการ
๗. เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๘. เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตร
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง การเปิดศูนย์ความรู้กินได้
สรุปเรื่อง

๘
๑.ความเป็นมา
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดทาบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์ความรู้กินได้
เพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์เรียนรู้กินได้ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพและได้มีการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมในการจัดตั้งมุมความรู้กินได้ นั้น
๒.การดาเนินการ
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมได้รับแจ้งจากศูนย์ความรู้กินได้เรื่องเสนอให้
พิจารณาวันเปิดมุมความรู้กินได้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันเปิดมุมเรียนรู้ฯตามวันและเวลาดังกล่าว ขอเสนอต่อที่ประชุมประจาเดือนวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
1. ให้ดาเนินการเปิดช่วงรับอนุปริญญา แต่อาจจะเปิดก่อนหรือหลังรับอนุปริญญา ประมาณ 1 วัน
2. ผู้อานวยการมอบให้ รองสุรินทร์เป็น Head เรื่องพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กินได้ และให้รองสุรินทร์นัดประชุม
ทีมงาน
วาระที่ 5.2 เรื่ อ ง การรั บ อนุ ป ริ ญ ญาบั ต ร หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
สรุปเรื่อง

๑. ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน จะดาเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร หลักสู ตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปี 2560 - 2561
๒. การดาเนินการ
สานักวิชาการได้นาส่งหนังสือสารวจความประสงค์การเข้ารับประสาทอนุปริญญาบัตร จากหน่วย
จัดฯ ได้จานวนผู้ที่ประสงค์เข้ารับฯ ดังเอกสารแนบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 5.2
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ให้ดาเนินหารจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในเดือน พฤษภาคม 2561
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่ อ งการประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ 3/๒๕60
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอนครั้ ง ที่ 3/๒๕61
ในวั น อั ง คารที่ 27 มี น าคม ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิท ยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕61 ประจาเดือน มีนาคม ๒๕61
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/2561 ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
ปิดการประชุม เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน

๑๐

ภาคผนวก
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