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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕62 
 

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 4/๒๕62 
ในวันพุธที ่10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 

ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
๕. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๘. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๙. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๑๐. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม    
๑๑. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๓. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน  
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๔. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๕. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๗. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๘. นายพิสิทธิ์ศักดิ์   จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๙. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   

1. การประชุมผู้อ านวยการที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นการศึกษาดูงานและการเข้าสู่ ระบบใหม่ 
ดังต่อไปนี้ 
1.1  การปรับมาตรฐานการศึกษา อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตการศึกษา 
1.2  กลไกลด้านงบประมาณ 
1.3  วิทยาลัยชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ต้องน าร่อง 
1.4  การบริหารงานบุคคล มีการปรับเปลี่ยนจากพนักงานราชการเป็นพนักงานสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 
1.5  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
1.6  การบริหารจัดการองค์กรขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ 

- ให้ทางวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งให้ท างานตอบโจทย์เพ่ือสังคม พัฒนาชุมชนยกระดับ
อาชีพ น านวัตกรรมเข้าไปพัฒนาชุมชน ปรับยุทธศาสตร์และแผนปีงบประมาณปี 
2562 

2. การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษาเน้นให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้งาน
จริง และให้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสรุปปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมประจ าเดือน 
สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนทุกเดือน 

3. ให้ส านักวิชาการจัดท าข้อสอบกลางของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้
ปรับใช้ในปีงบประมาณปี 2563   
3.1  ประสานทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตล าปาง เพ่ือหารือ

เรื่องการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน 
3.2  ให้ประสานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เรื่องการรับรองหลักสูตอนุปริญญา 
3.3  การเปิดหลักสูตร ปวช. ปวส.เพ่ือรองรับโรงเรียนที่ขยายโอกาสและให้หารือร่วมกับ  

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
4. ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ

อ าเภอปาย ให้ด าเนินโครงการขยะ โครงการการท่องเที่ยว โดยด าเนินงานโครงการคู่ขนาน 
5. ให้จัดโครงการท าขนมอบลงพ้ืนที่บ้านดง อ าเภอแม่ลาน้อย 
6. การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย อาจมีผลกระทบ 2 - 3 เดือน ต้องเร่งเบิกจ่ายภายใน 

กรกฎาคม- สิงหาคม ทุกฝ่ายงาน การเบิกจ่ายและการจัดกิจกรรม/โครงการ ควรด าเนินการไม่
เกินกลางเดือน สิงหาคม (ยกเว้นค่าสอน)  
**หมายเหตุ ค่าจ้างเหมา ค่าสอน อาจต้องส ารองจากมูลนิธิ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
    ครั้งที่ 4/๒๕62 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/๒๕62  ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕62            
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
20,003,740.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 5,351,222.27 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 14,915,754.23 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 20,266,976.50 บาท 
คงเหลือ - 263,236.50 บาท  

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 เดือน กรกฎาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ทั้งสิ้น 236,600 บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เดือน กรกฎาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ                     

วาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์  
      และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธ รรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  
                E-Learning 
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 
   กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ขอความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ ใน 2 รูปแบบ คือ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
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       2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom ,Moodle 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่งานฝึกอบรม ได้แจ้งแผนและงบประมาณให้ท่านด า เนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2562 ซึ่งเป็นการด าเนินงานบริการวิชาการหลักสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว 
นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรม จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน   

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมตริับทราบ และให้ด าเนินการตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ของแต่ละฝ่ายงาน  
วาระท่ี ๔.2  เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปี 2562 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปี 2562 ในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.2 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี - 
วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕62 
สรุปเรื่อง  
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๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕62  ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕62 ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
มติทีป่ระชุมมติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 

 
 

 
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน                   

  
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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