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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 7/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๓. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๔. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.แม่ลาน้อย 
๕. นายจตุรงค์   ดวงมณี  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๖. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๘. นายอิศรา   จันทิมางกูร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๐. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑๓. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
๑๔. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 
๑๕. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  หัวหน้างานงบประมาณ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
2. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 
๓. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๔. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๖. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๗. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๘. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๙. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๑. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นายพรศักด์ิ   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๓. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
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๑๔. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.วิรัตน ์   สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
๑๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๙. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๓. นายณัฐพล   วงแวงน้อย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
   1. การประชุมร่วมกับทางสมาพันธ์SME และทางสถาบัน ผู้อ านวยการขอเชิญ หัวหน้าหน่วยจัด
การศึกษา (Zoom) กลุ่มงานฝ่ายฝึกอบรบ กลุ่มงานแผน ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ศูนย์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ในวันที่  
2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 
  2. เรื่องจ้างเหมาบริการ จะมีการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ทุกฝ่ายงาน 
หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ ด าเนิการการแจ้งยุติการต่อสัญญาจ้างจ้างเหมาบริการ ยกเว้นคนที่อยู่ในงบด าเนินงาน
ปกติ(ต่อเนื่อง) จะมีการท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง ส าหรับคนที่อยู่ในงบโครงการต่างๆ ให้ยุติการจ้างไว้ก่อนจนกว่า
โครงการจะอนุมัติหากทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการโอนงบประมาณมาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในการนี้จะขอ
หารือกับผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านักวิขาการ ศูนย์วิจัยเพ่ือพิจารณาอัตราการจ้างของจ้าง
เหมาบริการ ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการเป็นฝ่ายด าเนินการจัดประชุม 
  3. นายอิศรา จันทิมางกูร  : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เครือข่ายอ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพโดยมีงบประมาณ 5,000 บาท โดยมีการท าวุ้นกะทิและน้ าพริกกาก
หมู ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะ ว่าอยากให้มีการต่อยอดโครงการดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างอาชีพ วางแผนระยะยาว 
และเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสามารถต่อยอดในปี 2565 ต่อไป 
  4. นางกันทนา ใจสุวรรณ : หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงในช่วงนี้เน้นเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ใหข้้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - ให้ทางหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงให้เฝ้าระวังและป้องกันโรค Covid - 19  และจัดท ารายงาน
ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์พิเศษ ที่ติดเชื้อโควิด เสนอมายังส านักงานวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุมชุนให้ทราบต่อไป 
 - ให้ทุกหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ รายงานข้อมูลการติดเชื้อโควิด (ถ้ามีข้อมูล) มายังวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 7/๒๕64 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

7/๒๕64  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕64            

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

๑. ความเป็นมา 
 ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน  19,584,145.00 บาท  
- ตัดยอดงบประมาณ   จ านวน    15,644,872.50  บาท  
- รวมกันไว้จ่าย    จ านวน    2,899,382.40  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    1,039,890.10  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 สิงหาคม 2564  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๔ จ านวน ๒๙๗,๙๐๐ บาท และวิทยาลัยชุมชนได้เกลี่ยค่าใช้จ่ายจากงานอนุปริญญา  เพ่ือน ามาเป็นค่า
สาธารณูปโภคอีก 502,100 บาท รวมทั้งได้ขอใช้เงินรายได้อีก จ านวน ๒๔๐,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,040,000 
บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖4  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้งานงบประมาณรายงานค่าสาธารณูปโภคเป็นรายเดือนและเปรียบเทียบกับ
งบประมาณปีทีผ่่านมา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 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 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แจ้งกลุ่มงาน IT รายงานให้ผู้อ านวยการวิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบทุกเดือนเป็นเอกสาร  
 - สาขาวิชาที่เปิดใช้ระบบออนไลน์ 
 - มีอาจารย์ผู้สอนกี่ท่านทีใ่ช้ระบบออนไลน์ 
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนออนไลน์ มีทั้งหมดกี่คน 
2. แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบออนไลน์ 
3. ให้จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนขยายโอกาส และกศน.ระดับต าบล 
4. ในปีงบประมาณ 2565 ให้กลุ่มงาน IT จัดท าแผนให้ชัดเจน เรื่องการเรียนการสอนจะพัฒนาอย่างไร จะใช้ IT 
ในระบบส านักงานให้คล่องตัวได้อย่างไร ตั้งงบประมาณให้ชัดเจน น านวัตกรรมมาปรับใช้ ท าระบบให้สนับสนุนฝ่าย
งานต่างๆ ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ห้องท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรต้องเป็นห้องที่มีความสมบรูณ์แบบ ปรับปรุงห้องไม่ให้มีเสียง
สะท้อน มีแสงสว่างใหเ้พียงพอส าหรบัการสอน  
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีนโยบายให้มีการรายงานการออกกลางคันของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
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๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามโครงการศึกษา
สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างเดือน เมษายน – เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล จึงขอรายงาน
ข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และให้ทางส านักวิชาการสรุปรายงานสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคันของนักศึกษา เพ่ือหาสาเหตุที่นักศึกษาออกกลางคันเพราะอะไร ถ้าได้ข้อมูลมาแล้วจะได้มีการปรับแผน
รองรับกับนักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และน าเสนอในการประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป 
 วาระท่ี 3.5 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา  
    2563 
สรุปเรื่อง 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการด าเนินงาน                 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพ่ือติดตามการด า เนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานจาก

ผู้รับผิดชอบแผนงานในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้ง
มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้บรรลุผล จนถึงขณะนี้มีการจัดท าแผนงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 แผนงาน
จากทั้งสิ้น จ านวน 11 แผนงาน 

2. ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 เรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2564 ทั้ง
ในรูปแบบ On-site และ Online โดยมี รศ.พิษณุ เจียวคุณ เป็นวิทยากร ด้วยการวิพากษ์ร่างรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ซึ่งขอรายงานผล
การด าเนินโครงการ ดังนี้ 
2.1  วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการเขียนรายงาน SAR เป็นรายตัวบ่งชี้ของแต่หลักสูตรและ

รายตัวบ่งชี้ของระดับวิทยาลัย ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงปริมาณในระดับหลักสูตรที่ส านักวิชาการเป็นผู้
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลข้อมูล และอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล เนื่องจาก
เพ่ิงปิดภาคการศึกษา 2/2563 ไปได้เพียง 1 เดือนเศษ ซึ่งขณะนี้ส านักวิชาการได้มอบผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยผลจากการวิพากษ์ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ใน
การเขียนรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับวิทยาลัย
มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการเขียนรายงานมากขึ้น ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะน าประเด็นหรือโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564 มาเขียนได้มากน้อยเพียงใด 
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2.2  วิทยากรได้ให้ค าแนะน ากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้
หลักสูตรได้น าไปด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ข้อที่ 6 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับ
ฟังครบทุกหลักสูตร และท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าใจกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มากขึ้น แต่
ส าหรับปีการศึกษา 2563 อาจจะต้องใช้กระบวนการทวนสอบแบบเบื้องต้นไปก่อน เพ่ือให้ผู้ประเมินได้
เห็นความก้าวหน้าหรือการพัฒนาให้เกิดมีการทวนสอบ และจะด าเนินการตามกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 

2.3  นอกจากนั้นวิทยากรยังได้ให้ค าแนะน ากระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพื่อก ากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ข้อที่ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และข้อที่ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสู ตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งวิทยากรได้ให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ก าหนดวันจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ ทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัยให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เพ่ือจัดท า
เอกสารน าส่งให้คณะผู้ประเมินเสมือนจริงได้อ่านรายงานก่อนมาประเมิน 

 ส านักงานประกันคุณภาพฯ จะด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 เรื่อง “การทบทวนรายงานการประเมินตนเอง SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดท าเอกสารหลักฐาน” ในเดือนกันยายน 2564 เพ่ือเตรียมรับการประเมิน
เสมือนจริง ในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2564 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จากการติดตามงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพ พบว่า แผน KM  และแผนพัฒนาบุคลากร ยังไม่ได้
ด าเนินการส่งมายังกลุ่มงานประกันคุณภาพ และงานประกันคุณภาพให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับ
สมบูรณ์ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่  
10 กันยายน 2564 เพ่ือจัดท าเอกสารน าส่งให้คณะผู้ประเมินเสมือนจริงได้อ่านรายงานก่อนมาประเมิน 
 2. แจ้งการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเสมือนจริงในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2564 ณ อาคารดงรัก 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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 3. แจ้งผู้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2564 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า 
 4. แจ้งการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 - 17 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ - ๑7) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น   19,584,145.00   บาท นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ - ๑7)   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ทุกโครงการจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายมายังส านักงานวิทยาลัยชุมชน
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 หากท่านใดมีความจ าเป็นที่จะส่งเอกสารล้าช้า ขอให้ปรึกษากับผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยตรง 
 วาระท่ี 4.2  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 25 หลักสูตร งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 305,950 บาท   ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ ไตรมาส 1 (ตุลาคมถึงธันวาคม) ถึง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564  

 - มีการขออนุมัติ และด าเนินการจัดไปแล้ว 25 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปแล้ว 25 หลักสูตร เป็นเงิน 291,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.42 
 - ผู้รับบริการ 707 คน คิดเป็นร้อยละ 106.31 
 - งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ใช้ทั้งหมด 291,950 บาท คงเหลือ  14,000  บาท  

๒. การด าเนินการ 
 ในการนี้ งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 2564 ให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 4.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2564 
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สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา 

  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบ
สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชนชนหรือผู้สนใจ ได้สัมผัสเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิด
แบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มี
สมรรถภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักเห็นความส าคัญดังกล่าวและได้มอบหมายให้ 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดงานมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์สถานการณ์
ความเป็นไปด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นส าคัญ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้สนใจที่เข้า
ร่วมงาน และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในอนาคต
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่อไป โดยได้จัดงานขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และจัดแสดง
นิทรรศการในระหว่าง 19 – 30 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ   
(U2T)  

สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา  

 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดท าโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) สร้างรากแก้วให้ประเทศ พ.ศ.2564 และ
ตามนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนครอบคลุมวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนิน
โครงการในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่กิ๊ และต าบลแม่สามแลบ นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ ส านักงานผู้อ านวยการ จึงขอรายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) 

ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่   ๖.๑  เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 8/๒๕64 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 8/๒๕64  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 8/๒๕64 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    

     
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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