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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 2/๒๕64 
ในวันพุธที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕64 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๓. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๔. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๕. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.แม่ลาน้อย 
๖. นายอิศรา   จันทิมางกูร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้างานทะเบียน 
๘. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๙. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๐. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๒. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

๑. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๒. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๓. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๔. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๕. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๖. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  คร ู
๗. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๘. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๙. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๑๑. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๑๓. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๑๔. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๖. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
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๑๗. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๙. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๒๒. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษาหี 
๒๓. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๔. น.ส.อภิรด ี   มัน่คง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาส 
 2. การเตรียมการต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี อว.ส่วนหน้า โดยให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ศูนย์ICT ศูนย์ LLC และ 
ศูนย์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เตรียมความพร้อมส าหรับการเยี่ยมชมและให้ผู้รับผิดชอบโครงการ U2Tจัดเตรียมการน าเสนอ
โครงการ 
 3. ขอเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมการต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี อว.ส่วนหน้า ในวันที่ 15 
มีนาคม 2564 นี้ 
 4. ประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจบัญชีขั้นพ้ืนฐาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564     
 5. แจ้งการท าบุญบ้านพักวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564  
 6. ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า อาหารไทใหญ่  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครัง้ที่ 3/๒๕64 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
3/๒๕64  ในพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 13 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕64            

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

๑. ความเป็นมา 
 ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน  8,848,935.00 บาท  
- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน    1,270,800.40  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    5,671,708.65  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    6,942,509.05  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    1,906,425.95  บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และในการประชุมครั้งต่อไปให้งานงบประมาณรายงานความเคลื่อนไหวการเบิกจ่าย
โครงการ U2T และโครงการวิจัยอื่นๆ ให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน 
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๔ จ านวน ๒๙๗,๙๐๐ บาท และวิทยาลัยชุมชนได้เกลี่ยค่าใช้จ่ายจากงานอนุปริญญา เพ่ือน ามาเป็นค่า
สาธารณูปโภคอีก 502,100 บาท รวมทั้ ง ได้ ขอใช้ เ งินรายได้ อีก จ านวน ๒๔๐ ,000  บาท                                     
รวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกันใช้มาตรการประหยัดทุกช่องทางเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย 
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
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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. เรื่อง KM และ E-Learnning  ควรเจาะประเด็นและก าหนดกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือสอดคล้องกับเงินทุน
ที่ได้รับและขอมีหลักฐานประกอบ 
 2. ระบบ MIS ควรหาแนวทางลดภาระการท างาน สามารถเรียกดูและเชื่อมให้เป็นระบบเดียวกัน โดยให้
อาจารย์สุรินทร์ มหาวรรณ์ และอาจารย์มนตรี วงษ์รีย์ เพ่ือหารือแนวทางในการด าเนินการและน าเสนอในที่ประชุม
ประจ าเดือนในเดือนถัดไป 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีนโยบายให้มีการรายงานการออกกลางคันของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนนั้น งานทะเบียนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการส่งรายชื่อที่ได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา เพ่ือให้หน่วยจัดฯ ด าเนินการตรวจสอบและรายงานถึงวิทยาลัย ได้มีหน่วยจัด
ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 1. เรื่องนักศึกษาออกกลางคัน ควรมีแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับงานบริหารความเสี่ยง 
 2. ให้ส านักวิชาการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปเรื่องนักศึกษาออกกลางคัน
และสรุปข้อมูล เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือน และทีป่ระชุมอนุกรรมการวิชาการในครั้งเดือนถัดไป 
 วาระที่ 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
สรุปเรื่อง 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการด าเนินงาน                  
ตามแผนพัฒนาคุณภาพและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
  ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการเร่งรัดการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564 
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  2. แผนพัฒนาบุคลากร ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี  
  3. แผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิชาการต้องเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนักศึกษาออกกลางคันและ
จ านวนนักศึกษาน้อยลง   
  4. ให้ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนวิจัย เรื่องพัฒนาคน การหาแหล่งทุน 
  5. ให้ส านักอ านวยการ ประชุมติตามความก้าวหน้าภายในกลุ่มงาน 1ครั้ง/สัปดาห์  
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
        เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพ้ืนที่ (บพท.) ส านักงาน
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช .) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า  (Precision Poverty 
Alleviation) บนแนวคิดการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area -Based Approach) 

๒. การด าเนินการ 
 ในการนี้จึงขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน มีนาคม ดังนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 1. ให้ศูนย์วิจัยฯ น าเสนอโครงการปัญหาความยากจน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
 2. ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 ให้ด าเนินการน าเสนอโครงการปัญหาความยากจนต่อส านักงานจังหวัด
เพ่ือน าเข้าแผนแม่บทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. ให้ท าเรื่องของบประมาณ เพ่ือน าเสนอโครงการพัฒนาพลังงานน าร่องต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วาระท่ี 4.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 
     ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา  
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ประกอบด้วย โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุนอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)และ
โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 2 โครงการ นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ จึงขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน มีนาคม ดังนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  
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 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี 4.3 เรื่อง ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ 

สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา  
  งานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ในส่วนราชการทุกแห่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานต่างๆหน่วยงาน

ราชการ ต้องด าเนินงานด้วยระบบเอกสารทั้งหมด ซึ่งงานสารบรรณเป็นงานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร จึงเป็น
งานที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ส านักงานผู้อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งแนวปฏิบัติให้ทุกฝ่ายงานทราบ
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัตติ่อไป  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ส านัก ศูนย์ หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ จัดท าหนังสือราชการโดยใช้
ระเบียบงานสารบรรณ เพ่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วาระท่ี 4.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา  
 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดท าโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจ สังคม รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) พ.ศ.2564 และตามนโยบายสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนครอบคลุมวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินโครงการในพ้ืนที่เป้าหมาย 
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 

วาระท่ี 4.5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการศึกษาความต้องการของชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม
ตามความต้องการของชุมชน  เพ่ือการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชน  ศูนย์วิจัยได้ด าเนินการศึกษาความ
ต้องการทางด้านการศึกษาของชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564   จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ดังกล่าว  ดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้งานฝึกอบรมปรับวิธีด าเนินการ โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีจากฐานข้อมูลของงานวิจัย  
 2. ให้ด าเนินการจัด Focus group ในบางพ้ืนที ่

วาระท่ี 4.6 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ     
นวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน)   

สรุปเรื่อง 
   ตามหนังสือที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๘๒๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องรายชื่อรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) 
กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์
ระดับสูง และค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  ใน
การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีข้อก าหนดให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจังหวัด  ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันโดยให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด 
  ๒. ประสานการท างานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ผนวกกับศักยภาพจังหวัด 
  ๓. ติดตาม และประเมินผลการท างานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด 
  ๔. ส่งเสริมการท างาน สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการท างานของคณะท างานขับเคลื่อนงานด้าน อว
วน. พัฒนาจังหวัด 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แบบสอบถาม ศูนย์วิจัย + ส านักวิชาการ 1 – 15 มีนาคม  2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. การเก็บแบบสอบถาม ศูนย์วิจัย + หน่วยจัด

การศึกษา 
22 มีนาคม – 30 เมษายน 
2564 

อ.เมือง  100  ชุด 
อ.แม่สะเรียง+ อ.สบเมย  
150 ชุด 
อ.ปาย   100 ชุด 
อ.แม่ลาน้อย   70  ชุด 
อ.ขุนยวม   70  ชุด 
อ.ปางมะผ้า  70  ชุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 

ศูนย์วิจัย พฤษภาคม 2564  
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  ๕. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของจังหวัด 
  ๖. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาของจังหวัดเพ่ือประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
  ๗. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

วาระที่ 4.7 เรื่อง การบูรณาการแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร      
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปี 2564 

สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา  
  ด้วยส านักวิชาการ ได้เคยน าเสนอแผนการรับสมัครนักศึกษาและแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ หลักสูตร ไว้ในที่ประชุมประจ าเดือน  โดยหลักสูตร
ที่จะเปิดรับสมัครดังกล่าวได้แก่ การท่องเที่ยว การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่ น การจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงได้จัดท าการบูรณาการแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๔ ด้วยการจัดท าและขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบส ารวจเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ เพ่ือบูรณาการแผนและติดตามสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือด้านสื่อและสารสนเทศ เพ่ือการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยจัดการศึกษา  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.8 เรื่อง การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา  
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ในปี

การศึกษา ๒๕๖๓ และขณะนี้ได้สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งจะต้องมีนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ที่ต้องส าเสร็จการศึกษา ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดและประเมินผลนักศึกษา  พบว่ายังไม่มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  ดังนั้นจึงขอให้ทางหน่วยจัดฯ ได้เร่งด าเนินการ ดังนี้ 

  1. เร่งรัดอาจารย์ผู้สอนบันทึกและส่งผลการเรียนนักศึกษารุ่นปี 2561 
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  2. เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ ตรวจสอบหนี้คงค้างในระบบฯ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

  3. ด าเนินการส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมช าระค่าข้ึนทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา คนละ 300 บาท ตามประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 

๒. การด าเนินการ 

ทั้งนี้ ในการอนุมัติให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้ถูกก าหนด
ไว้ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1   
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1   
ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 
ครั้งที่ 4 เดือน มกราคม ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 
โดยในการเสนอขออนุมัติ จะต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร อนุกรรมการวิชาการ 

และสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษามีหลายขั้นตอน 
หากหน่วยจัดการศึกษาฯ  มีความล่าช้า การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาก็จะมีความล่าช้ าตาม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถน าเอกสารเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

4/๒๕64 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕64  ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 4/๒๕64 ประจ าเดือน เมษายน 2564 
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 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    

     
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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