๑

รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน ๒๕60
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายทรงศักดิ์
๓. นายสุบัณกร
๔. นายอิศรา
๕. นายประพันธ์
๖. นายวีระพรรณ
๗. นายดุสิต
๘. นางกันทนา
๙. นางสาวเอมอร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๑. นางจินตนา
๑๒. นางสาวบุษกร
๑๓. นางสาวสิริกร
๑๔. นางสาวเอกภาวี
๑๕. นายธนันชัย
๑๖. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
ปัญญา
กวีวัฒน์
จันทิมางกูรผู้
รักเรียน
เล่าเรียนดี
เงินใส
ใจสุวรรณ
ลิ้มวัฒนา
วงษ์รีย์
เรียงไรสวัสดิ์
สืบตระกูล
สมควร
ขัติครุฑ
มุ่งจิต
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการศูนย์วิจัยฯ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักวิชาการ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.แม่สะเรียง
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายโยธิน
2. นายสุรินทร์
3. นางเกษร

บุญเฉลย
มหาวรรณ์
จามาลีนาย

รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ความรู้กินได้

๓
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพรัตน์
๒. น.ส.นันทพร
๓. น.ส.สมนวรรณ
๔. นางพิมพกานต์
๕. น.ส.วัชรี
๖. นายปรีชา
๗. นายพรศักดิ์
๘. น.ส.ดวงสมร
๙. น.ส.ชาลินี
๑๐. น.ส.อภิรดี
๑๑. น.ส.วีณา

สิทธิโชคธนารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
โพธาบุตร
นักวิชาการพัสดุ
ธรรมดีกุล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เชาวลิต
นักวิชาการศึกษา
วีระแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ศรีบุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คาทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
อินตากาศ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ต่อมกมน
นักวิชาการศึกษา
มั่นคง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เหลาธนู
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 6/2560 เดือน มิถุนายน 2560
สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุ มโครงการพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
6/2560 เมื่อวัน ที่ 29 มิถุน ายน ๒๕60 ไปแล้ว นั้น ฝ่ ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็น ที่
เรียบร้อยแล้วจานวน 9 หน้า รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
6/2560
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 เดือน มิถุนายน 2560
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น
24,662,445.00 บาท ได้มีการดาเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผู กพันทั้งสิ้น 6,123,126.02 บาท วางฎีกาเบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น 16,583,427.52 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งหมด 22,706,553.54 บาท คงเหลือ 1,955,891.46 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2560 เดือน มิถุนายน 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3.1

๔
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.2 เรื่อง การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามมติของสภาสถาบัน วิทยาลั ยชุมชน ที่มีมติให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ งทั่วประเทศ ดาเนินการ
พัฒ นาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขึ้น ตามกระบวนการต้นแบบจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ได้น้อมนาพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายในการ “ สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง ” และถวายเป็น
พระราชกุศล สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแด่พระองค์ท่าน และตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมความคิดเห็น กาหนดคุณธรรมหลักนาไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา สร้างความตระหนักและการยอมรับร่วมกัน ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
อาจารย์และบุคลากร และกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักวิชาการ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรมขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ที่ผ่านมาในส่วนของกลุ่มบุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา
ตัวแทนจากทุกหน่วยจั ดการศึกษาอาเภอ รวมผู้เข้าอบรมประมาณ ๑๓๐ คน และได้ผลสรุปของคุณ ธรรมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชนนาข้อมูลที่ได้ไปกลั่นกรองร่วมกับวิทยาลัยชุมชนทุก
แห่ งเพื่อหาข้อสรุป ร่ว มกัน อีกครั้ ง สานั กวิช าการจึงขอเสนอต่อที่ป ระชุมประจาเดือน รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.2
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดาเนินงานการบริการวิชาการสาหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่สถาบั นวิทยาลัยชุมชน ได้มีการพิจารณาอนุมัติแผน การบริการวิชาการสาหรับจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จานวนต่ากว่า 45 ชั่วโมงและจานวนมากกว่า 45 ชั่วโมง) และในส่วนของ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร นั้น

๕
๒.การดาเนินการ
ในการนี้งานฝึกอบรม จึงขอแจ้งผลการดาเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 4.1
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อานวยการให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปรับแก้หลักสูตรฝึกอบรมให้ได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
2. ในปีงบประมาณ 2561 จะตั้งแผนเผื่อไว้เกินจริง แล้วดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ไม่ได้
3. ในส่วนของศูนย์ภาษาฯ จะต้อมีการดาเนินการอย่างมีคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับแผนการ
ดาเนินงานและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ได้วางไว้
4. แจ้งงบประมาณ หลักสูตร และเป้าหมายให้แก่หน่วยจัดการศึกษาที่ต้องการจัดอบรมเพิ่มเติม แต่ไม่มี
งบประมาณให้
วาระที่ 4.2 เรื่อง การจัดประชุมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)
รอบที่ 2ปี 2560
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ปี
2560 เพื่อบ่มเพาะSMEs ทั่วไปและประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือต้องการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ สร้าง
ต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการ
บ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการ
ประชุมผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 ณ ห้อง
ประชุมสวนหมอกคารีสอร์ท โรงแรมสวนหมอกคารีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น
๒.การดาเนินการ
ในการนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนบุคลากรเพื่อช่วยดาเนินการฝึกอบรมจานวน 7 คน
ในการจัดประชุมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ปี 2560 รอบที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. การรับฟังบรรยายหัวข้อ “วางแผนธุรกิจ สาหรับ SMEs มือใหม่”
2. การรับฟังบรรยายหัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
3. การรับฟังบรรยายหัวข้อ “Work shop ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ”
โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากการประชุมรอบที่ 1 เข้าร่วมการอบรมจานวนทั้งสิ้น42
คน จาก 201 คน บัดนี้ดาเนินการเสร็จแล้ว และมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 คน รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.3 เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจาเดือน มิถุนายน 2560

๖
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ด้วยศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านภาษาระยะสั้นซึ่งเป็นไปตามแผนฝึกอบรม
๒.การดาเนินการ
ในการนี้ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านภาษาประจาเดือนมิถุนายน 2560 ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรภาษาพม่าสาหรับพระภิกษุและสามเณร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -16 มิถุนายน 2560
เวลา 14.00 – 16.00 น. จานวน 30 ชั่วโมง จานวนพระภิกษุและสามเณรที่สาเร็จหลักสูตรจานวน
20 รูป
2. หลักสูตรภาษาไทใหญ่สาหรับพระภิกษุและสามเณร ระหว่างวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 เวลา
12.00 – 14.00 น. จานวน 30 ชั่วโมง จานวนพระภิกษุและสามเณรที่สาเร็จหลักสูตรจานวน 20
รูป
3. หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 จานวน 10
ชั่วโมง จานวนผู้เรียน 11 กลุ่ม รวม 165 คน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
4.3
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อานวยการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการทาหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ให้ศูนย์ทุกศูนย์มีการบูรณาการหลักสูตรร่วมกันต้องมีการพ่วงเรื่อง
ภาษาไปด้วย เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพิ่มเรื่องภาษาเข้าไปด้วย เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างเหมาปีงบประมาณ 2561
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
อาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 42 เรื่อง อานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั้งปวงของวิทยาลัยชุมชน
บริหารบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
2. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักงานผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานของพนั กงานจ้ างเหมาบริการ เพื่อประกอบการต่อสั ญ ญาจ้างในปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 5.1
เสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

๗
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดาเนินการตามเสนอ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่ อ งการประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ 7/๒๕60
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพั ฒ นาศักยภาพบุคลากรวิท ยาลั ยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และมีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้กรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักงานผู้ อานวยการได้กาหนดวันจัดการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕60 ในพฤหัสบดีที่ 2๐ กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕60 ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕60
มติที่ประชุม
ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
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