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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 7/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือน สิงหาคม 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. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๕. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๗. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๘. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๑๐. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๒. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หวัหน้างานบุคลากร    

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

1. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
2. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๓. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๕. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
3. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
4. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
5. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
6. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
7. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
8. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
9. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
10. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
11. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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12. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
13. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. ให้ส านักงานผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างเหมา
บริการ 
  2. ให้บุคลากรจ้างเหมาบริการท าแบบประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอัตราจ้างเหมาบริการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 7/๒๕63 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

7/๒๕63  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕63            

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
17,937,992.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 4,293,197.39 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 14,302,958.75 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 18,596,156.14 บาท 
คงเหลือ - 658,164.14 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เดือน 
สิงหาคม 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม                     
1. ให้อาจารย์เกษร จามาลี สรุปผลการด าเนินงานโครงการปฐมวัยต่อที่ประชุมประจ าเดือนในเดือนถัดไป 
2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งดการอนุมัติโครงการ  และท ากิจกรรมให้แล้วเสร็จตามทีก่ าหนด 
3. ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 

 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จ านวน 100,000 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน 320,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท  เพ่ือใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานงบประมาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                   
 ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ และให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
 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 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

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

2. ใหส้รุปผลการด าเนินประจ าปี 2563 ลงในระบบ MIS  
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 วาระท่ี 3.4  เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี 
        การศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
 จากการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในวันพุธที่  22 กรกฎาคม 2563  ได้มีการสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละตัวบ่งชี้  
งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอติดตามรายงานความคืบหน้า  
   3.4.1 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัยชุมชน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
                                  แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ส านักวิชาการเร่งด าเนินการเปิดสาขาวิชาใหม่  แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ การ
ท่องเที่ยว และให้ประสานวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆและสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสอบถามข้อมูลด้านหลักสูตร 
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วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 

  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา  
      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

(กสศ.) จ านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะและเพ่ิมมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์และ
การเกษตรแม่นย าบนพ้ืนที่สูง ระยะเวลาด าเนินงาน 7 เดือน (ธันวาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเกษตรกรผู้สนใจ ระบบ
smart farmและการเกษตรแบบแม่นย าบนพ้ืนที่สูง และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับ
อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน ส าหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ          

และทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   
ต่อบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา 

    ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา        
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม นั้น 

๒. การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอต่อบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

วาระท่ี ๔.3  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/หลักสูตรบริการวิชาการแก่
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
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สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามท่ีงานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดหลักสูตรบริการวิชากรทั้งหมด 31 สูตร ภายใต้
งบประมาณประจ าปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  โดยมี หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอ และศูนย์ฯ ที่รองรับการจัดฝึกอบรมภายในพ้ืนที่ 
ทั้งหมด 10 แห่ง  ได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท  งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม 397,000 
บาท นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน   

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติไทใหญ่ศึกษา 

มติที่ประชุม  
 ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติไทใหญ่ศึกษา ระหว่างวันที่ 
4-6 ตุลาคม 2563 และให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษานัดบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประชุมหารือการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในวันที่ 4 -6 ตุลาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 8/๒๕63 

สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 8/๒๕63  ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
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ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน        

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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