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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕63 
 

 

วันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 1/๒๕63 
ในวันจันทร์ที ่3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 

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

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. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๗. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๘. นายประพันธ์  รกัเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๙. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๑๐. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๑๑. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
๑๒. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๑๓. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๕. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๖. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
2. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
3. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
4. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
5. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
8. นายวิทติ   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
9. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
10. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
11. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. น.ส.วีณา   เหลาธนู  นักวิชาการศึกษา 
13. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
14. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
15. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
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16. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
17. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
18. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
19. น.ส.วิรัตน ์   สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
20. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
21. น.ส.รุ่งนภา   ก้องกังวานไพร นักวิชาการศึกษา 
22. น.ส.สวุิมล   บรรพตสูงล้ า นักวิชาการศึกษา 
23. นายมงคล   ภาคสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
24. น.ส.พัชร ี   รังหัน  เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ 
25. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
26. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
27. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
28. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
29. นายนิสิต   ชื่นชูเกียรติ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
30. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
31. น.ส.รัชน ี   เขียวภูมิชัย เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ 

 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  วาระท่ี ๑.๑  
   1. ได้มีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่องรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน  
1 อัตรา คือ นายสุบัณกร กวีวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้ด ารงในต าแหน่งเดิม คือ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ จนกว่าจะมีการประเมินและแต่งตั้งใหม ่
   2. การปฏิรูปองค์กร ในปีงบประมาณ 2564 ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการใน
ส่วนจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และให้
ส านักงานผู้อ านวยการ ท าหนังสือแจ้งเวียนให้กับจ้างเหมาบริการทุกคนทราบโดยทั่วกัน 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 1/๒๕63 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
1/๒๕63  ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕63            
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน มกราคม 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
6,987,615.00 บาท ได้มีการด าเนินกจิกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 2,893,306.00 บาท ตัดยอดงบประมาณ
แล้ว 3,499,352.96 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 6,392,658.96 บาท คงเหลือ 
594,956.04 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เดือน 
มกราคม 2563   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอ ดังนี้  
  1. ให้เร่งการท างานและเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ละกลุ่มงานและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
  2. เนื่องจากงบประมาณ ประจ าปี 2563 ในหมวดการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด มีจ านวนจ ากัด 
ดังนั้นการเดินทางไปราชการของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
พิจารณาอนุญาตเป็นกรณไีป 
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน มกราคม 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ทั้งสิ้น 100,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้แต่ละส านัก/ศูนย์/หน่วยจัดการศึกษา เพ่ิมมาตรการประหยัดไฟ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย                     
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
        แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
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๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
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 
  1. ให้พิจารณาเรื่องหลักสูตร ให้ดูตัวอย่างจากหลายๆจังหวัด สรรหาอาจารย์ ประชาสัมพันธ์ การ
รับนักศึกษา 
  2. ให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษา จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักศึกษา เช่น หลักสูตรการนวด
แผนไทย การดูแลคนชรา 
  3. ให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
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 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ให้ด าเนินการตามแผน และรายงานต่อที่ประชุมทุกเดือนเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
  วาระท่ี 3.5  เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
    ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้น าเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย ทั้งในครั้งประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 และการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีมติเห็นชอบการ
ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพทั้ง 2 ระดับ บัดนี้งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอแผนดังกล่าว
ตามเอกสารฉบับย่อ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ และน าเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือน  อนุกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ทุกเดือน 

วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

การที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นเป็น
ส่วนหนึ่ง ในการตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆของภาครัฐ  หลักการมีส่วนร่วมนี้จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้น 
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศและจะเชื่อมโยงกับการรับผิดชอบกับงาน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท่างานทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีจิตสาธารณะ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.2 เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒           
 ไปพลางก่อน (ครั้งที่ ๔) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (ครั้งที่ ๔) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๑๕๐.๐๐ บาท นั้น 
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 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (ครั้งที่ ๔) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.3  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 48 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิกลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่   
14 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น  

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่ว

กัน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง  การแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาตรา 8 ได้วางหลักไว้ว่าให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการ
ศึกษา  วิจัย  ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  ตอบสนองและสอดคล้องต่อ
ความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานคือการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ของประชาชน  ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ และความร่วมมือกับสถานศึกษา  สถาน
ประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
สถานศึกษาชั้นสูง  สถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา 

การพัฒนาองค์กรให้มีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาและการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าเป็นต้องมีการพัฒนากลไกโครงสร้าง ระบบ
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การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์อัตราก าลังที่องค์กรต้องการในการท างาน การสรรหาและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานและบริบท 

2.การด าเนินการ 

  ในการนี้ ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท าค าสั่งปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ 002/2563  
ในส่วนผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เสนอรายชื่อตามล าดับขั้นต่อไป 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕63 

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

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕63  ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕63 ประจ าเดือน มนีาคม 2563 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
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ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 

                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  
หัวหน้างานบุคลากร 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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