1

รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕64
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2564
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕64
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕64
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายโยธิน
๓. นายสุรินทร์
๔. นายสุบัณกร
๕. นายจตุรงค์
๖. นายทรงศักดิ์
๗. นายประพันธ์
๘. นายวีระพรรณ
๙. นายอิศรา
๑๐. นางจินตนา
๑๑. นางสาวเอมอร
๑๒. นางสาวบุษกร
๑๓. นางสาวเอกภาวี
๑๔. นางสาวสิริกร
๑๕. นางสาวสุธิตา
๑๖. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๗. นางเกษร

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

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักงานผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหน้างานฝึกอบรม

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกันทนา
๒. นายนพรัตน์
๓. น.ส.วัชรี
๔. น.ส.ดวงสมร
๕. น.ส.สมนวรรณ
๖. นางพิมพกานต์
๗. น.ส.นันทพร
๘. นายพรศักดิ์
๙. นายนัธทวัฒน์
๑๐. นายวิทิต
๑๑. น.ส.มณีนาค

ใจสุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
สิทธิโชคธนารักษ์ ครูชานาญการ
วีระแก้ว
ครู
อินตากาศ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ธรรมดีกุล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เชาวลิต
นักวิชาการศึกษา
โพธาบุตร
นักวิชาการพัสดุ
คาทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ชนิตร์นันท์
นักวิชาการศึกษา
พิชญสถิต
นักวิชาการศึกษา
ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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๑๒. นายปรีชา
๑๓. นายปวัฒน์
๑๔. น.ส.กนกวรรณ
๑๕. นายวิรชณร์
๑๖. นายธนันชัย
๑๗. นายวิรชณร์
๑๘. นายวรกานต์
๑๙. นายสิทธิวัฒน์
๒๐. น.ส.วิราวรรณ
๒๑. น.ส.นิตยา

ศรีบุญมา
จันทร์สระคู
จอมป้อ
ศรีธิหล้า
มุ่งจิต
ศรีธิหล้า
จินาจันทร์
สุสมร
ชัยศรี
หอมเที่ยงแท้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. การสร้างความสามัคคีในการทางานร่วมกัน การมาปฏิบัติราชการเวลาราชการ และการลาหรือ
มาทางานสาย
2. นัดประขุมแต่ละกลุ่มงานเพื่อทราบรายละเอียดของแต่ละกลุ่มงาน ควรมีข้อตกลง วิธีการ
ทางานของแต่ละสานัก และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางาน
3. เร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ชัดเจน
4. แจ้งการตรวจสุขภาพประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและการทาบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 1/๒๕64
สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/๒๕64 ในพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 11 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 1/๒๕64
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 ประจาเดือน มกราคม 2564
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามที่สานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จานวน ๘,๒๗๕,๙๓๕.๐๐ บาท
- ผูกพันงบประมาณ
จานวน
๑,๖๐๒,๙๘๐.๔๐
บาท

4
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว
จานวน
๒,๘๖๗,๐๑๔.๗๒
บาท
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จานวน
๔,๔๖๙,๙๙๕.๑๒
บาท
- คงเหลือเงินงบประมาณ
จานวน
๓,๘๐๕,๙๓๙.๘๘
บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2564 เดือน มกราคม 2564
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีการตรวจเช็คการเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและงานงบประมาณให้มียอดที่
ตรงกัน
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2564 ประจาเดือน ธันวาคม 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ณ
ปัจจุบัน จานวน ๑๔๙,๐๐0 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จานวน ๒๔๐,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๘๙,๐๐0 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคสาหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ
256๔ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้มีการควบคุมการเบิกจ่ายและการทางานให้เป็นไปด้วยความสุจริต ความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
วาระที่ 3.3 เรื่อง การดาเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์
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
ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC
2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม
1. การวางแผนระยะยาว
- การเรียนรู้อาชีพ หลักสูตรเด่นๆ อาชีพ ออนไลน์
- อนุปริญญา
- การรับรองวุฒิบัตร
2. องค์การบริหารส่วนตาบล การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทา MOU ทาเป็นหลักฐานไว้ เผื่อทีม
บริหารเปลี่ยน ตาบลไหนต้องใช้ ที่อยู่ไกล ทา MOU เป็นพันธสัญญา ลงนามไว้
3. แผน 5 ปี จะพัฒนาอะไรบ้าง ไม่ใช่แค่การเรียนการสอนเท่านั้น ฝ่ายนี้ต้อง Support กับทุกฝ่าย
ทา Smart Office ให้ได้ เร่งด่วน รวดเร็ว ใช้คนน้อย เป็นแกนหลัก
4. KM การประชุมประกันทา KM การเรียนการสอนออนไลน์ เข้าไปดูกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดาเนินตาม
7 ขั้นตอนนั้น
5. ระบบ MIS ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องขอความร่วมมือจากทุกศูนย์ป้อนข้อมูล
6. ผู้ อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีนโยบายให้อาจารย์ประจาจัดการเรียนการสอนออนไลน์
100% เพื่อเป็นตัวอย่างให้อาจารย์พิเศษและนักศึกษา ถึงไม่มีโควิด นักศึกษาก็ยังมาไม่เต็ม 100 เพราะเดินทาง
ลาบาก หากใช้ระบบออนไลน์ได้ก็จะช่วยได้และลดการดรอปเอาท์ การจ้าง อาจารย์พิเศษ พิจารณาจากการสอน
ออนไลน์ด้วย
7. อาจารย์ต้องปรับตัว เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายได้นกั ศึกษาเรามีหลากหลาย ก็ต้องจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อลดข้อจากัดของนักศึกษา ไม่ใช่เอาเราเป็นตัวตั้ง ต้องเอานักศึกษาเป็นตัวตั้งเพื่อลดความเลื่อมล้า
ให้ได้ ต้องเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาให้ได้
วาระที่ 3.4 เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
ตามที่มีนโยบายให้หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทุกอาเภอ รายงานการออกกลางคันของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการประชุมบุคลากรประจาทุกเดือน นั้น
ในการนี้ สานักวิชาการ ได้ดาเนินการอยู่ในช่วงวางแผนการติดตามข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา
จากหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทุกอาเภอ และจะขอนาเสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ควรวางแผนและขั้นตอนการเข้าเรียนของนักศึกษา ควรตรวจเช็คตั้งแต่การสมัครเรียน การลงทะเบียน
แนะนาการเรียนการสอน แนะแนววิธีการต่างๆและควรมีอาจารย์ประจาแต่ละหน่วยจัด การศึกษา เพื่อให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา
วาระที่ 3.5 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา
2563
สรุปเรื่อง
ส านั ก งานประกัน คุ ณภาพการศึก ษา วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่ องสอน ได้จั ดประชุม เพื่อ ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา 2563 ตาม
ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านด้า นการประกั น คุ ณ ภาพ วิ ท ยาลั ย ชุ มชนแม่ ฮ่อ งสอน ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2563 ให้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 ตามคาสั่งที่ 006/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

6
คณะทางานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา 2563 และ
ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา
2563 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โดยมีมติจากการประชุมตามรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3.4
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทา Google From ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ดาเนินโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ ดเสร็ จ และแม่น ย า ในพื้น ที่จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาดาเนินโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๓พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) สานักงาน
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยา (Precision Poverty
Alleviation) บนแนวคิดการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area -Based Approach)
๒. การดาเนินการ
ในการนี้จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าประจาเดือน มกราคม ดังนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา ประกอบด้วย โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุนอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)และ
โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จานวน 2 โครงการ นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าประจาเดือน มกราคม ดังนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา ประกอบด้วย โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุนอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)และ
โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จานวน 2 โครงการ นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าประจาเดือน มกราคม ดังนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานภาพรวมเป้าหมาย และตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ ว ยสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน แจ้ ง เวี ย นเอกสารภาพรวมเป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักงานผู้อานวยการฯ ขอแจ้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ให้สานักงานผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ เรื่องยุทธศาสตร์
6 ประเด็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อช่วยสังเคราะห์วิสัยทัศน์ว่าตัวชี้วัดไหนที่
เกี่ยวข้องกับสานักไหน หรือหน่วยจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล (U2T)
1. ความเป็นมา
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดทาโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิ ทยาลัยสู่ตาบล (U2T) พ.ศ.2564 และตามนโยบายสถาบัน
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วิทยาลัยชุมชนครอบคลุมวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนดาเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลแม่นาเติง ตาบลแม่กิ๊ และตาบลแม่สามแลบ นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ ส านั ก อ านวยการ จึ ง ขอให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานในโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตาบล (U2T) ดาเนินการตามแผนการดาเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
1. มีการคัดเลือกผู้รับจ้างเพิ่ม 2 อัตรา รวม 3 ตาบล จานวน 6 คน
2. ให้ติดตามสัญญาจ้างในส่วนที่สรรหาเรียบร้อยแล้ว
3. ให้หารือเรื่องงบประมาณ ค่าบริการโครงการ ค่าจ้าง ค่าเดินทางไปราชการ
4. ให้งานแผนและยุทธศาสตร์ประสานผู้เข้าอบรมในแต่ละตาบล เพื่อเข้าร่วมประชุม เตรียมรายงานผลการ
ดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2564
5. ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการ ว่ า มี ป ระเด็ น อะไรบ้ า งที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นแต่ ล ะต าบล
ทั้ง 3 ตาบล เพื่อความรวดเร็วในการทางาน
วาระที่ 5.2 เรื่อง โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2569
1. ความเป็นมา
ด้วยสานักงานผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดทาร่างแนวทางการดาเนินโครงการจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์ 2565-2569 การวิ เคราะห์ เพื่ อการประเมิน ศัก ยภาพปัจ จุบั น การจั ดท าวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สานัก งานผู้อานวยการ จึงขอให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนประเภทข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างทุกคนดาเนินการตามแผนการดาเนินโครงการฯ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ปี 2565-2569
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาให้เร็วขึ้น
2. ให้ อ้างอิงแผนยุ ทธศาสตร์ ของจั งหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น ตั ว ตั้งแล้ ว นามา
วิเคราะห์ SWOT ให้ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อความรวดเร็วละชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตามสถานการณ์ วิถีชีวิต การจัดการต่างๆ รูปแบบการจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕64
สรุปเรื่อง
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๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕64 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕64 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
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