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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 8/๒๕60 
วันพฤหัสบดีที ่28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ  
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๘. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๙. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๑๐. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๑๑. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๔. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๑๕. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๖. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 

1. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๒. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๓. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๕. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๖. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๗. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๘. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๙. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๑๐. น.ส.วิรัตน ์   เกษตรการ นักวิชาการศึกษา  
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๑๑. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา   
๑๒. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๓. น.ส.กนนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๖. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวรกานต์   จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
๑๘. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
๑๙. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๒๐. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. น.ส.ธนิดา   อินต๊ะ  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๓. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๔. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๕. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๖. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๗. นาย นิสิต   ชื่นชูเกียรติ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา  

 

   
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
 ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ ศธ 0595.01/3604 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

เสนอชื่อ นายสุบัณกร  กวีวัฒน์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้ว จึงแจ้งให้
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบโดยทั่วกัน  
มติที่ประชุม 

1. ดร.โยธิน  บุญเฉลย ดูแล ก ากับติดตามการด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำร และศูนย์วิจัยและส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์  ดูแล ก ากับติดตามการด ำเนินงำนของหน่วยจัดกำรศึกษำทุกอ าเภอ 
3. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ดูแล ก ากับติดตามการด ำเนินงำนของส ำนักงานผู้อ านวยการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   - ไม่มี -  
 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1  เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือน ธันวาคม 
2560  
สรุปเรื่อง 

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

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
35,051,560 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 3,466,262 บาท ตัดยอดงบประมาณแล้ว 
2,827,763.55 บาท ตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 6,294,025.55 บาท คงเหลือ 28,757,534.45 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เดือน ธันวาคม 2560  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
2. เนื่องจากเลยไตรมาสที่ 1 แล้ว หากผู้รับผิดชอบโครงการมีความประสงค์จะปรับแผนการด าเนิน

กิจกรรม/การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณา 
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 
มติที่ประชุม 

1. ให้ส านักงานผู้อ านวยการแจ้งเวียนหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอทราบในการขับเคลื่อนโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และให้ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมส่ง
รายงานให้ส านักงานผู้อ านวยการทุกเดือน 

2. ให้ส านักวิชาการรายงานผลการเข้าเรียน การสอน ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้ในที่ประชุมทราบ
ทุกเดือน 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2560 ขณะนี้ค่าสาธารณูปโภค

ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ าประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าเก็บขยะมูลฝอย และค่าไปรษณีย์ ของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีการตัดยอดงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 336,002 บาท ซึ่งคิดแล้วเ ฉลี่ยมีการใช้จ่าย
เดือนละ 112,000 บาททั้งปี วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต้องรับภาระในส่วนค่าสาธารณูปโภคปีละประมาณหนึ่ง
ล้านกว่าบาท 

  แต่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดสรรจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนในส่วนค่าสาธารณูปโภค
ทั้งปีไม่เกิน 250,000 บาท 

2.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอให้ทุกส านัก/หน่วยจัดการศึกษา/ศูนย์/ส านัก ร่วม

ด้วยช่วยกันประหยัดพลังงาน เพ่ือลดค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคไม่เกินตามงบประมาณที่ได้รั บจัดสรร ในแต่ละหน่วยจัด
การศึกษาและส านักงาน 

วาระท่ี ๔.2  เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
    ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง มีผลให้บังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น 
๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้ งานพัสดุวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้งานพัสดุจัดท าตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง และตัวอย่างบัญชีวัสดุคงสภาพ แล้วส่งให้หน่วยจัด
การศึกษาแต่ละอ าเภอ 

วาระท่ี ๔.3  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตามหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.ปาย ประจ าไตรมาส ที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.4  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 (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.5  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 (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.6  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.แม่ลาน้อย ประจ าไตรมาสที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.7  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

การศึกษา อ.แม่สะเรียง ประจ าไตรมาสที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.8  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่ง เสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ประจ าไตรมาสที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.9  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานศูนย์พฒันาทักษะและศนูย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่ศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
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ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประจ าไตรมาสที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.10  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานสถาบนัไทใหญ่ศึกษา 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕61 ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ สถาบันไทใหญ่ศึกษา จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานสถาบันไทใหญ่ศึกษา 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.11  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานงานฝึกอบรม 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามท่ีสถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕61 ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานฯ ประจ าไตรมาสที่  

๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้หน่วยจัดการศึกษาที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแผนหลักสูตรฝึกอบรม ให้ด าเนินการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรฝึกอบรมภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
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2. ให้งานฝึกอบรมจัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตามลงพ้ืนที่หน่วยจัดการศึกษาไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ประกอบด้วย ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วาระท่ี ๔.12  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์วิจัยฯ 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕61 ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้  ศูนย์วิจัยฯ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานฯ ประจ าไตรมาสที่  

๑ (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.13  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนนิงานส านักวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕61 ได้ด าเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานฯ ประจ าไตรมาสที่  

๑ – 3 (รอบ 3 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ - ไม่มี – 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕61 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 



๑๐ 
 

 ๒.  การด าเนินการ 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕61  ในวันอังคารที่ 23 มกราคม ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. ณ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕61 ประจ าเดือน มกราคม 2561 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
1/2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. 

 
 

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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ภาคผนวก 
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