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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 8/๒๕63 
ในวันอังคารที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๔. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๕. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๗. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๘. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๙. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑๑. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

1. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
2. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ  
3. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า    
4. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๓. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๔. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
5. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
6. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
7. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
8. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
9. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
10. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
11. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
13. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
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14. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
15. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
16. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
17. นายวีระชัย   ฌานอาวุธ นักวิชาการศึกษา 
18. นายนิสิต   ชื่นชูเกียรติ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
19. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
20. นายวายุ   ปิ่นทนะ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
21. นายสุรีชาย   น้อยวงศ์  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
22. นายเทวินทร์  กวางทู  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
23. นายธีระวัฒน์  ศิริบุญ  คนงาน 
24. นางวรารัตน์   คีรีรัตนชัย แม่บ้าน 
25. น.ส.ศรีสุดา   คีรีอ่ิมสุวรรณ แม่บ้าน 
26. น.ส.สุดารัตน ์  คีรีอ่ิมสุวรรณ แม่บ้าน 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
  2. การจ้างบุคลากรจ้างเหมาบริการโดยการผ่านคณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 20 อัตรา 
 - ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ต้องมีศักยภาพในเรื่องการเขยีนโครงการ 
 - ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต้องมีศักยภาพการเขียนโครงร่างการวิจัย ร่วมทีมการวิจัย ทักษะ
การเขียนในเรื่องของการเขียนโครงการวิจัย เป็นทักษะที่ส าคัญของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 - ส่วนอัตราจ้าง 12 อัตรา ที่ยังคงค้างอยู่ รอสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการ  
 - ส านัก/ศูนย์/หน่วยจัดการศึกษาฯ จะต้องมีการหมุนเวียนคนท างานในแต่ละสัปดาห์  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 8/๒๕63 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

8/๒๕63  ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕63            
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๔,๖๐๖,๕๗๕.๐๐ บาท  
  - ผูกพันงบประมาณ   จ านวน   ๖๕๖,๔๒๐  บาท  
 - ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน   ๔๙๑,๕๒๖.๗๐  บาท 
 - รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน  ๑,๑๔๗,๙๔๖.๗๐ บาท 
 - คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน  ๓,๔๕๘,๖๒๘.๓๐ บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 เดือน พฤศจิกายน 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ                     
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน ๔๓๑,๕๓0 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน ๔๐0,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๘๓๑,๕๓0 บาท  เพ่ือใช้จ่าย
เป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
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ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
            2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม 

1. ให้ส านักวิชาการและกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดประชุมเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 

2. ให้สรุปผลการด าเนินประจ าปี 2563 ลงในระบบ MIS  
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2563 

๒. การด าเนินิการ 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งรายนามกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 และก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ต่อบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราการพลเรือนใน   
        สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพ่ือได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นั้น 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอส่งตัว นายจตุรงค์  ดวงมณี มาปฏิบัติราชการโดยจะมีค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563  
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ทราบโดยทั่วกัน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

สรุปเนรื่อง  
๑. ความเนป็ิมา  

      ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ - ๒) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๖,๕๗๕.๐๐ บาท  

๒. การด าเนินิการ 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑-๒) ให้ที่ปะชุมทราบตาม  
ข้อเนสิอเนพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.3 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน ในระดับหน่วย
จัด/ศูนย์/ส านัก ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2563 และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ  

๒. การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอให้หน่วยงานภายในดังกล่าวด าเนินการ ดังนี้  
2.1 น าเสนอผลงานหน่วยงานละไม่เกิน 7 นาที โดยเน้นการน าเสนอบริบท ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม 

ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  
2.2 ด าเนินการบันทึกรายงานผลฯ ในระบบ MIS ของวิทยาลัยฯ  
2.3 จัดท าในรูปแบบเอกสารไม่เกิน 3 หน้า แล้วส่งรวบรวมที่งานแผนและยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ งานแผนและยุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือส านัก/ศูนย์/หน่วยจัดการศึกษา กรอก
ข้อมูล ผลงาน ลงในระบบ MIS ของวิทยาลัยฯ และให้งานแผนและยุทธศาสตร์ ติดตามระบบ MIS  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
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1. ความเป็นมา  
    ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
แล้วส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

๒. การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนประเภทข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างทุกคนด าเนินการประเมินตามแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมมีมติให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยกรอกข้อมูลแบบสอบถามผ่าน Google from ภายในวันที่  
9 พฤศจิกายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/๒๕

63 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/๒๕63  ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/๒๕63 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
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ปิดการประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    

     
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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