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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันอังคารที ่28  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอิศรา   จันทิมางกูร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รก.) 
๔. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ (รก.) 
๕. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๗. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๘. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้าศูนย์ความรู้กินได้ 
๙. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๑๐. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๒. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 

1. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
2. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.แม่ลาน้อย  
3. นายดุสิต   เงนิใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
4. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
5. นางกันทนา    ใจสุวรรณ ครูช านาญการ 
6. นายธนันชัย  มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๔. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๕. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖. น.ส.ชาลิน ี   ต่อมกมน นักวิชาการศึกษา  
๗. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา  
๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา  
๙. น.ส.เกศินี   วิธุระ  นักวิชาการศึกษา  
๑๐. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา  
๑๑. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๒. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

   
 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่อง การเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  - ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกคนเข้าร่วมประชุมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

1.2 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 - ให้ทุกฝ่ายระบุขั้นตอนในการท างานของแต่ละงานให้ชัดเจน พร้อมคู่มือปฏิบัติงาน 
 - มีการขึ้นเว็บไซด์ และมีทีใ่ห้แสดงความคิดเห็น  
 - มีรายงานผลการด าเนินงานทุกส านัก/ศูนย์/หน่วยจัดฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕60 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
3/๒๕60  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕60  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 8 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕60   
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
3/2560   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือน เดือน มีนาคม 
                              2560  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
15,206,863.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 3,070,998.31 บาท วางฎีกาเบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น 10,473,022.42 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งหมด 13,544,020.73 บาท คงเหลือ 1,662,842.27 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เดือน มีนาคม 2560  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายอื่น/ระยะสั้น/Project Based 
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ 2560 ให้

รายงานโครงการ/กิจกรรม โดยส่งไฟล์รายงานทั้งแนบรูปภาพให้งานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน เพ่ือจะได้รวบรวมส่งให้สถาบันฯ ในวันที่ 26 ของทุกเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1 เรื่อง      การจัดประชุมท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม    
และอาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

   ตามที่ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมท า
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของ
ศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม และอาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐาน
แนวคิดของศาสตร์พระราชาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงโดยมหาวิทยาลัยแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 600,000 บาท เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้อง
ประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒.การด าเนินการ 
  ในการนี้ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ใช้งบประมาณ

จ านวน 56,100 บาท ในการจัดประชุมท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและ
อาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. การรับฟังบรรยายความหมายของศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. การเสวนาแนวทางการสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการและด้านอ่ืนๆ แก่โรงเรียนที่จะด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพบนฐานแนวคิดศาสตร์พระราชา จากหน่วยงานภาครัฐบาล 

3. การชี้แจงกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา โดย ดร.โยธิน บุญเฉลย รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

4. การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม
และอาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา 

5. การน าเสนอแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพ้ืนบ้าน
ของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชาของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

6. สรุปแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพ้ืนบ้านของไท
ใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชาร่วมกับโรงเรียนแต่ละโรงเรียน และมอบหมายให้แต่ละโรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 150 คน บัดนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว และมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 134 คน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ศูนย์ภาษาฯ มีการก ากับติดตามแต่ละ
โรงเรียนในพ้ืนที่และอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและ
อาชีพพ้ืนบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 5.1  เรื่อง ระบบ e-Learning 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ด าเนินการดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะท างานลงไปติดตามหน่วยจัดฯ ที่มีวันท าการจัดการเรียนการสอน 
- จัดท าแผนติดตามการใช้ระบบ e-Learning ของแต่ละหน่วยจัดฯ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 4/๒๕60 
สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕60  ในอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕60 ประจ าเดือน เมษายน ๒๕60 
มติที่ประชุม 



๖ 
 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
4/๒๕60 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 

ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
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ภาคผนวก 
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