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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕62
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕62
ในวันจันทร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายสุรินทร์
๓. นายสุบัณกร
๔. นายอิศรา
๕. นายทรงศักดิ์
๖. นางสาวเอมอร
๗. นายวีระพรรณ
๘. นายประพันธ์
๙. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๐. นางเกษร
๑๑. นางสาวเอกภาวี
๑๒. นางสาวบุษกร
๑๓. นางจินตนา
๑๔. นางสาวสิริกร
๑๕. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
มหาวรรณ์
กวีวัฒน์
จันทิมางกูร
ปัญญา
ลิ้มวัฒนา
เล่าเรียนดี
รักเรียน
วงษ์รีย์
จามาลี
ขัติครุฑ
สืบตระกูล
เรียงไรสวัสดิ์
สมควร
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา
หัวหน้างานฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายโยธิน

บุญเฉลย

รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกันทนา
๒. น.ส.วัชรี
๓. น.ส.ดวงสมร
๔. น.ส.สมนวรรณ
๕. น.ส.มณีนาค
๖. นายปรีชา

ใจสุวรรณ
วีระแก้ว
อินตากาศ
ธรรมดีกุล
ศิริบุญ
ศรีบุญมา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
นักวิชาการวัดและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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๗. นางพิมพกานต์
๘. น.ส.วีณา
๙. นางธนพร
๑๐. นายสิทธิวัฒน์
๑๑. นางปณัยภัคร์
๑๒. นายวิรชณร์
๑๓. น.ส.วิราวรรณ

เชาวลิต
เหลาธนู
เนตรนภากร
สุสมร
อุทุมพร
ศรีธิหล้า
ชัยศรี

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
1. การโยกย้ ายเปลี่ ย นกระทรวงเปลี่ ยนเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม กระทรวงนี้ เ กิ ดจากการรวมหน่ว ยงานกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มติในที่ประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 90 % ไม่เห็นด้วยในการออกจากระบบ เห็นควรให้อยู่ในระบบเกรงจะ
ไม่ได้รับการสนับสนุน 100 % และไม่มีพระราชบัญญัติ ข้อใดให้ออก และอาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรกันใหม่ในปีงบประมาณ 2563
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าถึงบริบทของวิทยาลัยชุมชน กระบวนการ
วิธีการ นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
3. สมุดกิจกรรมนักศึกษา
- มีมติจากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้มีการจัดทาสมุดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ประเมินนักศึกษาในระหว่างที่กาลังศึกษา
4. การจาหน่ายเข็มตราสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้กับบุคลากร
5. กองทุนเพื่อความเสมอภาค ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาทดรองพัฒนาทักษะแรงงาน
ผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เสนอโครงการเกษตรบนพื้นที่สูง และ
โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 3/๒๕62
สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิ ทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
3/๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 9 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕62
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ประจาเดือน
มิถุนายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้ น
19,740,493.00 บาท ได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมโดยก่ อ หนี้ ผู ก พั น ทั้ ง สิ้ น 6,366,853.55 บาท ตั ด ยอด
งบประมาณแล้ว 13,283,740.72 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 19,650,594.27 บาท
คงเหลือ 89,898.73 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2562 เดือน มิถุนายน 2562 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3.1
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2562 ประจาเดือน มิถุนายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งสิ้น 236,600 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน จึ ง ขอรายงานการใช้ จ่ า ยค่ า สาธารณู ป โภค ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.3 เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพื่อให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล
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ในปัจจุบัน นักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สั งคม ความเปลี่ ย นแปลงของแนวทางด่ าเนิ น ชีวิ ต และครอบครั ว ไม่ เอื้ ออ่ 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 ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพื่อพัฒ นานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบั ติ เพื่อให้ มีจิตอาสา
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.4 เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle
E-Learning
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.25622564 จานวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ขอความร่วมมือการส่งเสริ มการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ ใน 2 รูปแบบ คือ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC
2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ,Moodle
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
1. ผู้อานวยการ แจ้งว่าระบบการเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนเสริม รองรับนักศึกษาที่มีปัญหาการเข้า
เรียนในห้องปกติได้ ตัวอย่างเรียนปกติ 60% ออนไลน์ 20% เป็นการให้โอกาสนักศึกษา
2. ผู้อานวยการ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยินดีให้ความร่วมมือ อาจเป็นการทา MOU
ร่วมกัน ทั้งเอกสารการสอน ระบบวัดและประเมินผล แบบไม่มีลิขสิทธิ์
3. ดูงบประมาณว่าปีนี้จัดได้กี่วิชา ที่เหลือจัดทาปี 2563
4. ให้เช็ครายวิชาพื้นฐานที่สถาบันทาไว้แล้ว จะได้ไม่ซ้ากัน
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5. ให้ทาตามแผน ระยะที่ 1 และ2 ว่าจะเอารายวิชาเรื่องอะไร ลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น 3 กลุ่มรายวิชา
แต่ละวิชามีใครเป็นแกนหลักรับผิดชอบ และดึงอาจารย์พเิ ศษเข้าร่วม ดาเนินการให้เสร็จภายใน
3 - 4 เดือน ประสานทีมสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย
6. รองสุรินทร์ เสนอใช้งบประมาณที่เหลือจัดอบรมการสอนออนไลน์แบ่งโซนเหนือ – ใต้
7. สิริกร เสนอเพิ่มลิงค์ที่มีวีดีโอการสอนทาหลักสูตรของแต่ละระบบ ให้คาแนะนาสาหรับ อาจารย์
ผู้สอน เพื่อความสะดวกในการใช้ระบบ
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่งานฝึ กอบรม ได้แจ้ งแผนและงบประมาณให้ ท่านดาเนินงานหลั กสู ตรพัฒ นาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2562 ซึ่งเป็นการดาเนินงานบริการวิชาการหลั กสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพื้นที่ไปแล้ว
นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานฝึกอบรม จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ดาเนินการตามไตรมาสที่กาหนดไว้ของแต่ละฝ่ายงาน
วาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มี วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่ อ ง การประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ 4/๒๕62
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕62 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕62 ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน
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ภาคผนวก
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