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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 2/๒๕64 
ในวันพุธที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๕. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๗. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๘. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า  
๙. นายอิศรา   จันทิมางกูร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้างานทะเบียน 
๑๑. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๑๒. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๓. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๔. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑๕. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๑๖. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

๑. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๒. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๔. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  คร ู
๕. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๖. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๗. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๘. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๙. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๐. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๑. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๑๒. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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๑๔. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๙. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๒๐. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
   1. การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนจะหมดวาระลง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการด าเนินงานหรือบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนโดยมี นายโยธิน  บุญเฉลย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และให้บุคลากรท างานด้วยความสามัคคี ท างานด้วยความ
เสียสละ การท างานเป็นทีม ทุกฝ่ายงานต้องท างานเป็นทีม ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
  2. ให้ด าเนินการจัดตั้งทีมงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลโดยให้ฝ่ายงาน IT เป็นกลุ่มงานหลักเพ่ือรองรับ
การท างานทุกฝ่ายงานและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลและสามารถน าเสนอภาพลักษณ์ของวิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอนได้  
  3. ก าหนดเป้าหมายในการแนะแนวการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษา รวมถึงสถานศึกษา สถานที่ 
รองรับนักศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รบัรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2/๒๕64 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
2/๒๕64  ในพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕64            

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๘,๒๗๕,๙๓๕.๐๐ บาท  
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- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน    ๑,๙๐๒,๙๙๐.๔๐  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    ๔,๙๒๙,๖๙๔.๗๙  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    ๖,๘๓๒,๖๘๕.๑๙  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    ๑,๔๔๓,๒๔๙.๘๑  บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๔ จ านวน ๒๙๗,๙๐๐ บาท และวิทยาลัยชุมชนได้เกลี่ยค่าใช้จ่ายจากงานอนุปริญญา เพ่ือน ามาเป็นค่า
สาธารณูปโภคอีก 502,100 บาท รวมทั้ ง ได้ ขอใช้ เ งินรายได้ อีก จ านวน ๒๔๐ ,000  บาท                                     
รวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖4  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ทุกฝ่ายงานช่วยกันประหยัดพลังงาน  
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
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 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  1. ขอความร่วมมือทุกส านัก/ศูนย์/หน่วยจัดการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในระบบ MIS และเร่งรัด
การจัดท ารายงานประจ าปี  
  2. ห้องการเรียนการสอนทางไกล ในแต่ละแห่ง เพิ่มแสงเพื่อที่จะได้สว่าง เวลา zoom จะได้เห็นได้
ชัด ขอปรับปรุงระบบไฟห้องประชุมภายในเดือนนี้ 
   3. การปรับโครงการ KM ให้ด าเนินการตาม 7 ขั้นตอนของ กพร.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
11 กุมภาพันธ์ 2564 
   4. กิจกรรมทั้งหมดจัดท าไทม์ไลน์ให้ชัด การลงพ้ืนที่ อาจจะต้องพ่วงในเรื่องของการหานักศึกษา
เพ่ิมเติมด้วย(แนะแนว) ไปพบ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนราช
ประชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และเน้นอ าเภอที่มีนักศึกษาน้อย ท าแผนแนะแนวไปด้วย อาจประชาสัมพันธ์ ผ่าน
วิทยุ ตัววิ่ง ป้าย โปสเตอร์ โบชัวร์ ท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีเอกสารไปด้วย ออกแบบให้น่าสนใจ ฝ่ายฝึกอบรม 
หลักสูตร ให้น่าสนใจ มีใบรับรองมาตรฐาน ดูงบฝ่ายมาช่วยประชาสัมพันธ์ 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีนโยบายให้มีการรายงานการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน นั้น  

งานทะเบียนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากระบบบริการการศึกษา 
และขอรายงานในที่ประชุมดังนี้   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ส านักวิชาการ ด าเนินการโดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ดูแลนักศึกษาตั้งแต่การเข้ามาสมัครเรียน  
แนะแนวให้ค าปรึกษาและอาจารย์ควรให้ค าปรึกษาขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ และตรวจสอบปัญหาต่างๆ 
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
สรุปเรื่อง 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 
โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร พร้อมทบทวน และสร้าง
ความเข้าใจตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) ที่ประกาศใช้ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุมเอ้ืองค า อาคารดงรัก โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและส านักวิชาการเข้าร่วม เพ่ือสร้าง   ความเข้าใจ
และชี้แจงเกี่ยวกับตามตัวบ่งชี้และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
และได้จัดประชุมทบทวนและสร้างความเข้าใจตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับวิทยาลัย 
พร้อมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 8 
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กุมภาพันธ์ 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า อาคารดงรัก โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยเข้าร่วม ทั้งนี้มีมติการน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ต่อที่ประชุม  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ระดับวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระบบ MIS มอบหมายให้ อ.มนตรี เป็นผู้จัดท าระบบให้สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้

จริง โดยให้ทุกฝ่ายงานเข้ามาใช้ระบบทั้งการเพิ่มข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล 
 องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา มอบหมายให้ส านักวิชาการด าเนินการกรอกข้อมูล โดยน าผลการวิเคราะห์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 2.2 และข้อที ่2.4 มอบหมายให้ อ.ทรงศักดิ์ ด าเนินการปรับข้อมูล

อีกครั้งก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ และในประเด็นการสร้างนักวิจัยใหม่ เห็นควรส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยใหม่แก่บุคลากร และสามารถหาแหล่งทุนจากภายนอกได้ 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ข้อที่ 2.3 มอบหมายให้ อ.บุษกร ด าเนินการปรับข้อมูลและด าเนินการจากที่รอง
โยธินได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ อ.บุษกร เรียบร้อยแล้ว 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ การจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งงานวิจัยที่
ด าเนินการเสร็จและพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย มาเป็นงบประมาณในการน ามาสู่
บริการวิชาการเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากงบประมาณปี 2564 มีการเสนอขอ
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เรื่อง การพัฒนาผลิตชุมชนบนฐาน ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงวัยในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
และจะสามารถน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ในปีงบประมาณ 2565 และมีแผนต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานไว้แล้ว 

 ระดับหลักสูตร 
 จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่าน ได้ข้อสรุปในการจัด

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า เห็นควรจัดประชุมร่วมกันทุกสาขาวิชา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
ประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารหลักสูตร หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาใดไม่สามารถเข้าร่วมทั้ง 3 
คนได้ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งผู้แทน (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) เข้าร่วม      อย่างน้อย 
1 คนเข้าร่วม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทาง ข้อตกลงในการบริหารหลักสูตรร่วมกัน 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวม การเขียนรายงาน SAR เห็นควรให้ความรู้ในเรื่องการเขียน SAR ที่ถูกต้อง และ
มอบหมายให้ อ.อิศรา ด าเนินการประสาน รศ.พิษณุ  เจียวคุณ มาเป็นวิทยากร ในเดือนเมษายน 2564 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน การพัฒนาหรือฝึกอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตและผู้ประสานงาน
หลักสูตร มอบหมายให้ อ.สุบัณกร ดูแลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยดูหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การเรียนออนไลน์ ไปก่อน และ  ให้
เสนอของบประมาณปี 2565 ไว้ด้วย และตรวจสอบจ านวนชั่วโมงหรือหลักฐานในการน ามาประกอบการ
ประเมินส าหรับการฝึกอบรมด้วย 
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 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ขอให้ความส าคัญกับการลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน (Drop Out) และรักษา
นักศึกษาคงอยู่และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา 

 นักศึกษารับเข้าตามแผนรับ ควรให้ประเด็นการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนหนึ่งในการรับนักศึกษา และให้
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยตระหนักถึงเป้านักศึกษา ซึ่งเป็นลูกค้าของวิทยาลัย 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและงานที่ท าอยู่ ให้ด าเนินการกับบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย โดยมอบหมาย
ให้ อ.สุบัณกร ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน การน า มคอ. 2 เป็นแนวทางในการจัดท า 
มคอ. 3 - 7 ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการประชุม
หารือเก่ียวกับร่างกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ในเวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
ZOOM ขอเชิญส านักวิชาการเข้าร่วมด้วย 

 การจัดห้องเรียน กรณีที่บางหน่วยจัดฯ มีจ านวนนักศึกษาน้อย ส่งผลต่องบประมาณด้านค่าสอนเกินดุล ซึ่งตาม
นโยบายของวิทยาลัย “อยากเรียน ต้องได้เรียน” ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วม (รวมห้องเรียน) และ
น าระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 แหล่งเรียนรู้ เป็นควรส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะ
แหล่งเรียนรู้ตามบริบทของสาขาวิชา และมอบหมายให้ อ.มนตรี เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
        เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพ้ืนที่ (บพท.) ส านักงาน
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช .) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Precision Poverty 
Alleviation) บนแนวคิดการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area -Based Approach) 

๒. การด าเนินการ 
 ในการนี้จึงขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 4.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 
     ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา  
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  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ประกอบด้วย โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุนอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)และ
โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 2 โครงการ นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ จึงขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
1. ความเป็นมา  

ตามท่ีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๗ แห่ง และจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อีกจ านวน ๑๐ แห่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๖๓ 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นไปในทางเดียวกัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้วิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรในวิทยาลัย
ร่วมกันพิจารณา โดยเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี 
และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชน ตามข้อ ๑๐(๓) แห่งข้อบังคับฯ ส่งให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมแนบรายงานการประชุมด้วย 

๒. แจ้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนผู้สนใจจะเสนอบัญชีรายชื่อ โดยสามารถด าเนินการได้ตาม
แบบฟอร์ม ๕ และจัดส่งทาง E-mail: iccs.committee@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. การด าเนินการ 

๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรในวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยเลือกจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  

๒. แจ้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนผู้สนใจจะเสนอบัญชีรายชื่อ โดยสามารถด าเนินการได้ตาม
แบบฟอร์ม ๕ และจัดส่งทาง E-mail: iccs.committee@gmail.com ภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

mailto:iccs.committee@gmail.com%20ภายใน
mailto:iccs.committee@gmail.com%20ภายใน


9 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม                
  ที่ประชุมเสนอชื่อ นายประเสริฐ  วิริยะภาพและนายรอน  ใจกันทา เพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชน 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที ่3/๒๕64 

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

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/๒๕64  ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/๒๕64 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    

     
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   

   



10 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 


