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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕62
วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕62
ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายโยธิน
๒. นายสุบัณกร
๓. นายสุรินทร์
๔. นายอิศรา
๕. นายทรงศักดิ์
๖. นายวีระพรรณ
๗. นายประพันธ์
๘. นางจินตนา
๙. นางสาวเอมอร
๑๐. นางเกษร
๑๑. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๒. นางสาวบุษกร
๑๓. นางสาวสิริกร
๑๔. นางสาวเอกภาวี
๑๕. นางสาวสุธิตา

บุญเฉลย
กวีวัฒน์
มหารณพ
จันทิมางกูร
ปัญญา
เล่าเรียนดี
รักเรียน
เรียงไรสวัสดิ์
ลิ้มวัฒนา
จามาลี
วงษ์รีย์
สืบตระกูล
สมควร
ขัติครุฑ
วงษ์สุวรรณ

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

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายคมสัน

คูสินทรัพย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.วัชรี
๒. น.ส.ดวงสมร
๓. น.ส.สมนวรรณ
๔. น.ส.มณีนาค
๕. นายปรีชา
๖. นางพิมพกานต์
๗. นายวิทิต
๘. นายพรศักดิ์
๙. นายสิทธิวัฒน์
๑๐. น.ส.วีณา
๑๑. นางธนพร
๑๒. นายปวัฒน์
๑๓. นายยุทธพงษ์
๑๔. น.ส.อภิรดี
๑๕. น.ส.วิราวรรณ

วีระแก้ว
อินตากาศ
ธรรมดีกุล
ศิริบุญ
ศรีบุญมา
เชาวลิต
พิชญสถิต
คาทอง
สุสมร
เหลาธนู
เนตรนภากร
จันทร์สระคู
กวางทู
มั่นคง
ชัยศรี

ครูผู้ช่วย
นักวิชาการวัดและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายโยธิน บุญเฉลย เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไปรับตาแหน่งรักษาการผู้อานวยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ทางสหกรณ์อ อมทรั พย์ ครูประกาศรับสมั ครสมาชิ ก ช.พ.ส ของภาคเหนือ โดยค่า แรกเข้ า
4,000 บาท
3. แจ้งอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนผู้มีความสนใจเขียนโครงการเสนอผลงานวิจัยเพื่อหาเงิน
อุดหนุนงานวิจัย
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 8/๒๕62

สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิ ทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
8/๒๕62 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 12 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/๒๕62
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 ประจาเดือน พฤศจิกายน
2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น
2,877,815.00 บาท ได้มีการดาเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 175,920.00 บาท ตัดยอดงบประมาณ
แล้ ว 526,647.18 บาท ก่ อหนี้ และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 702,567.18 บาท คงเหลื อ
2,175,247.82 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ในปีงบประมาณ 2563 ต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด และต้องช่วยกันหาเงินอุดหนุ น งบสนับสนุน
องค์กรต่างๆ และอาจต้องมีการเขียนเสนอโครงการเพื่อหาแหล่งเงินเข้ามาเพิ่ม
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2563 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้งสิ้น 100,000 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 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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 ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้ มีจิตอาสา
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.4 เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.25622564 จานวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC
2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และจัดทารายงานการเข้าใช้ระบบเสนอ
ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบการดาเนินงานต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.1 เรื่อง แจ้งแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
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๑.ความเป็นมา
ฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 37 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
สอดคล้องตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ ฝ่ายฝึกอบรม ขอแจ้งแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 37 หลักสูตร
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๔.2 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
การที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นเป็น
ส่วนหนึ่ง ในการตัดสินใจในการดาเนินการต่างๆของภาครัฐ หลักการมีส่วนร่วมนี้จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้น
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศและจะเชื่อมโยงกับการรับผิดชอบกับงาน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท่างานทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีจิตสาธารณะ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ให้กลุ่มงานสานักผู้อานวยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและให้จัดทารายงานเสนอเข้าที่
ประชุมและให้หน่วยจัดการศึกษาแต่ละหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละอาเภอและจัดทารายงานส่งมายังสานักงาน
ผู้อานวยการเพื่อสรุปเสนอต่อที่ประชุมประจาเดือน
วาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา
2561
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๙ (๓) ระบุการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักต้องมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตรงตามความต้องการของประชาชนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นั้น
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๒. การดาเนินการ
ในการนี้ ส่านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอน่าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 มีการประเมินอยู่ 2 ระดับ
1 . ระดั บ หลั ก สู ตร ผลการประเมิน ทั้ ง 6 หลั กสู ต ร พบว่ า การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รอนุ ป ริ ญญาผ่ านเพี ย ง
1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนนเฉลี่ย
1.25 ส่วนหลักสูตรอื่นไม่ผ่านการประเมิน เนื่ องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรบางท่าน มีวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับหลักสูตร จึงมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ มคอ.1 ของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็นราย
หลักสูตรเป็นดังนี้
ประจาปี
การปกครองท้องถิน่ เทคโนโลยีการเกษตร
การศึกษา 2561 ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
N/A
N/A
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
3.96
N/A
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1
1.00
1.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2
1.00
N/A
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
1.00
1.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
1.00
1.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2
1.00
1.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3
0.00
0.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1
1.00
1.00
ค่าเฉลีย่ รวม
1.25
0.83

การศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
N/A
3.81
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.23

สาธารณสุขชุมชน
ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
N/A
3.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.23

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
N/A
3.76
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.22

2. ระดับวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับวิทยาลัย

การจัดการทัว่ ไป
ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
N/A
N/A
1.00
N/A
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.83

ภาพรวม
ผลการประเมิน
ไม่ผา่ น
N/A
3.83
1.64
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.31
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สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ระดับวิทยาลัย
จุดเด่น
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ มีผู้บริหารในส่วนของสภาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหารวิทยาลัย อาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพ มีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ถ้าหากมีทิศทางในการปฏิบัติที่เชิงรุกและตอบโจทย์พื้นที่ จะส่ งผลให้ วิทยาลั ย
สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาลัย ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการมาในรอบ 5 ปี เพราะแผนกลยุทธ์ ไม่มีการกาหนด
ผลลัพธ์ของเป้าประสงค์ของภารกิจในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ชัดเจน วิทยาลัยควรมีการปรับแผนกล
ยุทธ์ใหม่โดยจัดทาในรูปแบบแผนกลยุทธ์ที่กาหนดวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์ (Objective Key Resalt -OKR)
ให้ชัดเจนและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการกากับติดตาม ผลลัพธ์จากเป้าหมายหลัก (KR)
และมีการกากับติดตาม โดยมีผู้รับผิดชอบเพื่อให้ KR แต่ละตัวบรรลุเป้าหมายแล้วนาไปทาแผนกลยุทธ์ ทาง
การเงินเพื่อมีงบประมาณนาไปใช้พัฒนา KR แต่ละตัวให้สมบูรณ์
2. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีพื้นที่กระจัดกระจายไปหลายอาเภอ และแต่ละแห่งอยู่
ห่างไกลกัน วิทยาลัยจึงต้องแยกบุคลากรในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยจัดรวมทั้งอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัย
ควรวางระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยดาเนิน การประชุม ปรึกษาหารือและดาเนินการใน
รูปแบบเดียวกัน และพยายามสร้างมาตรฐานของหลักสูตรขึ้น เช่น การใช้ข้อสอบกลางและควรวางแผนใน
การจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถทาข้อมูลของพันธกิจ 5 ด้าน ในแต่ละหน่วยจัดฯ มารวมและสามารถสรุป
การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. วิทยาลัยได้ดาเนินการที่ลงชุมชนจานวนมากและชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนทุกคนมีความเข้าใจในการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย แต่ไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานประจาปีของวิทยาลัย
ชุมชนไม่ได้แสดงถึงความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และไม่ได้แสดงผลลัพธ์จากการดาเนินงานได้อย่างเต็มที่
4. บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทาแบบรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัยชุมชนยังไม่เข้าใจความหมายของตัวบ่งชี้แต่ละตัวอย่างชัดเจน ว่าวัตถุประสงค์ต้องการอะไร
และยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงและความสาคัญของตัวบ่งชี้แต่ละตัวได้ วิทยาลัยจึงต้องสร้าง ความ
เข้าใจทั้งในระบบและกลไกของการปฏิบัติงาน การกากับติดตาม การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์จากการทางานใน
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ภารกิจแต่ละด้าน รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลงาน และนามาสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อจะสร้างการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 5.2 เรื่อง การเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับภาคเรียนที่ 2/2562
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีกาหนดเปิดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒
สาหรับ นักศึกษา รุ่ น ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และทางส านักวิชาการได้รวบรวมข้อมูล จานวน
นักศึกษาคงอยู่ รุ่น ๒๕๖๒ จากหน่วยจัดการศึกษาฯ ทุกอาเภอ นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ ส่านักวิชาการ ขอน่าเสนอข้อมูลจ่านวนนักศึกษาคงอยู่ รุ่น ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียด
รายวิชาที่จะเปิดท่าการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการเปิดห้องเรียน และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ให้ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทุกสาขาวิช า เพื่อหาแนวทางการกระบวนการ
การเข้าไปใช้ระบบเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
วาระที่ 5.3 เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆและมีผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนนั้น แต่ยังขาดการจัดเก็บเพื่อการบริหารจัดการ ทาให้การ
รายงานผลไม่ตรงตามเป้าหมาย นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานเทคโนโลยีการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการจัดท่าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ดาเนินการจัดท่าระบบฐานข้อมูล ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทางาน
2. ประชุมหารือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับการจัดท่าระบบฐานข้อมูล
3. ประสานงานแต่ละส่านัก/ศูนย์ต่างๆ ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อขอข้อมูลในการจัดท่าระบบฐานข้อมูล
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วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/๒๕62
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุ ม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/๒๕62 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุ มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/๒๕62 ประจาเดือน ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๖.2
สรุปเรื่อง
1. ทางศูนย์วิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะดาเนินการจัดประชุมวิทยาลัยชุมชนภาคเหนื อ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562 โดยให้แต่งตั้งคณะทางาน และเตรียมการ
2. เตรียมประชุมทักษะทางวิชาการในวันที่ 20 พฤศจิกายน2562 ที่ วิทยาลัยชุมขนอุทัยธานี ดังนี้
2.1 การเล่านิทานประกอบสื่อ
2.2 การนาเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
2.3 การออกแบบโพสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photo shop
2.4 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
2.5 การแข่งขันทักษะทางการบัญชี
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน
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