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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕61 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 8/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที ่ 6  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร ์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๕. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๖. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย   
๗. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๘. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๙. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๑๐. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
2. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
3. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา  
4. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา   
5. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
6. นายธนันชัย  มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๓. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๖. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๗. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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๘. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๙. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท ์ นักวิชาการศึกษา 
๑๑. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการศึกษา 
๑๒. น.ส.นงเยาว ์   สุรินแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๕. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๖. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๗. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๘. น.ส.ธนิดา   วงษ์รีย์  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๙. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

   
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   

          1.เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยทุกจังหวัดเน้นการ   
พัฒนาเดก็ปฐมวัย การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยศึกษาหาข้อมูลในแต่ละอ าเภอและหมู่บ้านและจัดท า
แผนในปีงบประมาณปี 2562 

           2.การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้มีการใช้จริง ให้จัดประชุมหารือ ถอดบทเรียน 
กรอบ แนวทาง การจัดตั้ง วิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ แม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ และนราธิวาส และในส่วน
หน่วยจัดการศึกษาให้มีการใช้จริง และติดตามยอดอาจารย์ผู้ใช้ ปัญหา และอุปสรรค 

             3. การจัดกีฬาบุคลากร  โดยครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพและจะให้จัดกีฬา
บุคลากรกับนักศึกษาร่วมกัน 

  4. แจ้งสิทธิข้าราชการ ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 8/๒๕61 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕
61  เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕61  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 12 หน้า  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕61            
 



4 
 

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

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

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
46,309,116.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 3,837,745.60 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 31,367,963.26 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 35,205,708.86 บาท 
คงเหลือ 11,103,407.14 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เดือน กันยายน 2561  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษา กลุ่มงาน ต่างๆเร่งการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 
 วาระท่ี 3.2  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
                                  แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ             
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  
         E-Learning 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่คณะท างานโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle E-

Learning ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่อาจารย์ ในทุกอ าเภอ ซึ่งจาก
การจัดอบรม อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและได้เกิดรายวิชาขึ้นในระบบฯ จ านวน 82 รายวิชา ในปีงบประมาณ 
2561 ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการฯ จ านวน 150,000 บาท  

๒.  การด าเนินการ 
   โดยคณะท่างานโครงการฯ มีแผนการด่าเนินกิจกรรม คือ ประชุมคณะท่างานเพ่ือหาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบฯ  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบฯ  โครงการอบรมผลิตสื่อส่าหรับน่าเข้าระบบ
ฯ  โครงการนิเทศติดตามการใช้ระบบฯ   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  เน้นการน าไปใช้จริงและติดตามผล  
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง รายงานการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ และบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น) 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่งานฝึกอบรม ได้แจ้งแผนและงบประมาณให้ท่านด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินงานบริการวิชาการหลักสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว 
นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรมจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน   

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
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วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.2  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

 ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตามหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน นั้น 

 
๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด
การศึกษา อ.ปาย ประจ าไตรมาส ที่ ๑ – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมตริับทราบ   
วาระท่ี ๔.3  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 าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปาง
มะผ้า ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
วาระท่ี ๔.4  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 – 4 (รอบ 12 เดือน)  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.5  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.แม่ลาน้อย ประจ าไตรมาสที่๑ – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.6  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 – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.7  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงจัดท ารายงาน

และน าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาฯ ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.8  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน 
การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 4 (รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.8  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 – 3 (รอบ 9 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.10  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานส านักวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
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๑.ความเป็นมา 
ตามที่ส านักวิชาการ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕61 ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 4  

(รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔.11  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์วิจัยฯ 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามท่ีศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕61 
ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ ๑ – 4  

(รอบ 12 เดือน)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
                 ครั้งที ่1/๒๕62 

สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕62  ในพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. ณ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 1/2562 ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
1/2562 ในพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 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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