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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕65 
 

  

วันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 3/๒๕65 
ในวันศุกร์ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕65 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 
2. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 

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.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี นักวิชาการพัสดุ 
๗. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๘. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๙. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๑. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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๑๒. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายวรกานต์  จนิาจันทร์ นักวิชาการศึกษา                      
๑๗. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๘. น.ส.ธนิดา     วงษ์รีย์  นักวิชาการศึกษา 
๑๙. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. นายณัฐพล   วงแวงน้อย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ผู้อ านวยการวิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทราบการมาตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อว.และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีรินทร์ ในระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.
2565 และลงพื้นที่ในเขตอ าเภอปางมะผ้าเกี่ยวกับงานวิจัย เรื่องผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านยา
ป่าแหน บ้านเมืองแพม และขอเชิญกลุ่มงานฝึกอบรม กลุ่มงานวิจัย ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา และศูนย์ 
ICT  และชอให้อาจารย์จินตนา  เรียงไรสวัสดิ์ และอาจารย์จตุรงค์ ดวงมณี เข้าร่วมประชุมหารือ
เพ่ือเตรียมการต้องรับและลงพื้นท่ีในวันเวลาดังกล่าว 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งการเปิดสอบพนักงานราชการใหม่ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จ านวน 36 ต าแหน่งแต่ยังอยู่ระว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและรอ
การประกาศแจ้งจากทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

 ผู้อ านวยการวิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้กลุ่มงานอาคารและสถานที่ด าเนินการรื้อถอนร้านค้า
ชุมชนที่จัดแสดงในงานเปิงเมิงไตโดยให้น าไม้มาท าเป็นอาคารเกษตรให้ศูนย์ไทใหญ่และให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 มี.ค.2565 เพ่ือเตรียมการต้องรับรัฐมนตรีกระทรวง อว. 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
      ครั้งที่ 2/๒๕65 

สรุปเรื่อง 
ตามที่  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ครั้งที่ 2/๒๕65  ในพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการ
ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 45 หน้า พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ 2/๒๕65 
มติที่ประชุม  
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕65 โดยไม่มีการแก้ไข          

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
    2565  ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๑,๔๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท  

- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน       ๖๓๖,๘๕๔.๐๐  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    ๖,๗๗๐,๘๕๑.๖๒  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    ๗,๔๐๗,๗๐๕.๖๒  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    ๔,๐๒๙,๐๙๔.๓๘  บาท  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 

ข้อมูล ณ วัน อังคาร ที่  
8 มีนาคม 2565 ภาพรวม 

  โครงการ งาน กิจกรรม 
 งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริงของ

วชช.มส. 
 ตัดยอด 

งบประมาณแล้ว 
 ผูกพัน 

 ตัดยอด 
+ 

ผูกพัน 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
ปัจจุบัน 

    11,436,800.00 6,770,851.62 636,854.00 7,407,705.62 4,029,094.38 

1 งบบุคลากร 2,687,200.00 2,157,700.00 - 2,157,700.00 529,500.00 

2 งบลงทุน 3,010,600.00 1,561,000.00 - 1,561,000.00 1,449,600.00 

3 งบเงินอุดหนุน(งบด าเนินงาน) 4,070,400.00 2,650,459.62 78,740.00 2,729,199.62 1,341,200.38 

4 งบเงินอุดหนุน(งบรายจ่ายอื่น) 1,668,600.00 401,692.00 558,114.00 959,806.00 708,794.00 
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

         วิทยาลัยชุมชน ................แม่ฮ่องสอน
................... 

 

        

ล าดับที ่

รายการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

แผนการเบิกจ่าย 
ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่าย 
ในระบบ GF  

(ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565)  

   รวมงบประมาณ  ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 

  รวมงบประมาณ 
         

1,675,700.00  
            

1 โครงการตามพันธกิจ 582,100.00 - - 179,650.00 - - 330,500.00 1,667,710.00 365,082.00 

     โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร                 

50,000.00  
    

         
24,000.00  

           62,400.00  
                       

86,400.00  
                                     -    

     โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน                 
50,000.00  

    
           

3,800.00  
           89,000.00  

                       
92,800.00  

                                     -    

     โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน                 
60,000.00  

    
         

65,000.00  
           20,000.00  

                       
85,000.00  

                                     -    

     โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย                 
72,100.00  

    
                  

-    
             3,550.00  

                        
3,550.00  

                                     -    

     โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุภ์าคเหนือ               

350,000.00  
    

         
86,850.00  

          155,550.00  
                     

242,400.00  
                           38,200.00  

2 โครงการจัดการความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาเพื่อยกระดบัสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์                 

62,100.00  
       -          -    

           
8,000.00  

      -           -           25,000.00  
                       

33,000.00  
                             7,800.00  

     1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
บ้านแม่ของ 

                
20,000.00  

    
           

3,000.00  
           15,000.00  

                       
18,000.00  

                                     -    
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     2. กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจุภัณฑ์
จากธรรมชาติและภูมปิัญญาจากชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                
21,050.00  

    
                  

-    
           10,000.00  

                       
10,000.00  

                                     -    

     3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน                 

21,050.00  
    

           
5,000.00  

                     -    
                        

5,000.00  
                             7,800.00  

3 โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ               

112,500.00  
       -          -    

         
44,600.00  

      -           -           75,000.00  
                     

119,600.00  
                           23,700.00  

     1. การสร้างอาชีพและรายได้จากผลติภัณฑ์ของที่
ระลึก(เตหน่า)กลุ่มผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง                 

34,150.00  
    

         
20,000.00  

           35,000.00  
                       

55,000.00  
                                     -    

     2. โครงการส่งเสริมการใช้แพตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้าง
รายได้และอาชพีเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                
37,450.00  

    
         

24,600.00  
                     -    

                       
24,600.00  

                           23,700.00  

     3. โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน                 

40,900.00  
    

                  
-    

           40,000.00  
                       

40,000.00  
                                     -    

4 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสรา้งความสุข และ
ความเข้มแขง็ของชมุชน               

609,600.00  

       -          -    
       

205,650.00  
      -           -         445,850.00  

              
651,500.00  

                  224,002.00  

     1. โครงการไทใหญ่               
132,190.00  

    
         

57,250.00  
           57,250.00  

                     
114,500.00  

                           53,600.00  

     2. โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ               
336,600.00  

    
       

100,200.00  
          219,400.00  

                     
319,600.00  

                         158,402.00  

     3. การจัดการความรู้ออ้ยเพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบา้นน้ าฮ ู                 

22,720.00  
    

                  
-    

           55,000.00  
                       

55,000.00  
                                     -    

     4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียววิถี
ใหม่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน                 

66,154.00  
    

         
28,200.00  

           72,600.00  
                     

100,800.00  
                           12,000.00  
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     5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
อัธยาศัยส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย(SME) รุ่นใหม่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                
25,968.00  

    
                  

-    
           13,000.00  

                       
13,000.00  

                                     -    

     6. โครงการจัดท าชุดความรู้กินได้                 
25,968.00  

    
         

20,000.00  
    

       28,600.00                         
48,600.00  

                                     -    

5    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0               

147,900.00  
       -          -    

         
23,850.00  

      -           -         148,010.00  
                     

171,860.00  
                           71,380.00  

  

   1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา
วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565       

                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  

   2. โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน       

         
11,400.00  

                     -    
                       

11,400.00  
                             3,900.00  

  

   3. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปกีารศึกษา 2564       

                  
-    

           16,160.00  
                       

16,160.00  
  

  

   4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า มคอ. (มคอ.3 
, มคอ.4 , มคอ.5 , มคอ.6 , มคอ.7)       

                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  

   5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัปรุงหลักสูตร
อนุปริญญาของวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน       

                  
-    

           35,000.00  
                       

35,000.00  
  

  

   6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

      
           
3,250.00  

             3,250.00  
                        

6,500.00  
                           17,070.00  

  

   7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 

      
           
9,200.00  

           63,600.00  
                       

72,800.00  
                           50,410.00  

  
   8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
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   9. โครงการส ารวจขอ้มูลการออกกลางคันของ
นักศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปกีารศึกษา 
2564 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   10. โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  

   11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน       

                  
-    

           20,000.00  
                       

20,000.00  
  

  

   12. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพใน
รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน       

                  
-    

           10,000.00  
                       

10,000.00  
  

6 
หลักสูตรฝึกอบรม               

161,500.00  
       -          -    

         
25,000.00  

      -           -         156,600.00  
                     

181,600.00  
                                     -    

  
   1. การปรับเปลียนพ่อแม่ให้เป็นครูในยุค New 
Norma 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   2. สนทนาภาษาเมียนมาร์ในชีวิตประจ าวัน 

      
           
6,000.00  

                     -    
                        

6,000.00  
  

  
   3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

      
                  
-    

             9,000.00  
                        

9,000.00  
  

  
   4. การตลาดออนไลน ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   5. หลักการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

      
                  
-    

             9,000.00  
                        

9,000.00  
  

  
   6. การขายสินค้าชุมชน ในตลาดออนไลน์ 

      
                  
-    

           10,000.00  
                       

10,000.00  
  

  
   7. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านแม่ปิง 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   8. การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเขตเทศบาลแม่สะ
เรียง 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   9. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น                                      5,500.00                            
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-    5,500.00  

  
   10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
(First Aid & CPR) 

      
                  
-    

             5,000.00  
                        

5,000.00  
  

  
   11. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 

      
                  
-    

             6,000.00  
                        

6,000.00  
  

  
   12. การใช้สื่อและเทคโนโลยอีอนไลนเ์พื่อการท างาน 

      
                  
-    

           15,000.00  
                       

15,000.00  
  

  
   13. คอมพิวเตอร์กราฟกิส าหรับธุรกิจ 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   14. การดูแลผู้สูงอาย ุ(ผู้ป่วยติดเตียง) 

      
                  
-    

             6,000.00  
                        

6,000.00  
  

  
   15. ศิลปะการชงกาแฟ 

      
                  
-    

             5,600.00  
                        

5,600.00  
  

  
   16. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  

   17. การพัฒนาทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
ด้วยจกัรเย็บผ้าส าหรับกลุ่มตัดเย็บเส้ือผา้บ้านลุกขา้ว
หลาม 

      
                  
-    

           15,000.00  
                       

15,000.00  
  

  
   18. พัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อไทใหญ่ 

      
                  
-    

      
                                 

-    
  

  
   19. การพัฒนาลวดลายผ้าทอ ด้วยมดัย้อมสีธรรมชาติ 

      
                  
-    

           16,500.00  
                       

16,500.00  
  

  
   20. การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   21. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์
ตุ๊กตากิ่งกะหร่า 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   22. การผลิตฝ้ายธรรมชาติและฝ้ายยอ้มสีธรรมชาต ิ

      
                  
-    

           15,000.00  
                       

15,000.00  
  

  
   23. smart farm ส าหรับการประมงบนพื้นที่สูง 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   24. ยกระดับการปลูกกระเทียมเป็นกระเทียมอินทรีย ์                                       -                              
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9,000.00  9,000.00  

  

   25. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันเหลืองจาก
ไพลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
บ้านยาป่าแหน 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  

   26. หลักสูตรการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ฟักทองเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาว
ชุมชนบ้านบ่อไคร้ 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   27. การส่งเสริมปลูกหญ้าหวานออแกนิก 

      
                  
-    

             9,000.00  
                        

9,000.00  
  

  

   28. การยกระดับสู่การขึ้นทะเบียนเปน็ young smart 
farmer (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)       

                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   29. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัสานจากไม้ไผ่ 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   30. การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชุมชนบ้าน
ผาบ่อง 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   31. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 

      
                  
-    

           15,000.00  
                       

15,000.00  
  

  
   32. การบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร 

      
                  
-    

                     -    
                                 

-    
  

  
   33. การท าเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่า 

      
                  
-    

           15,000.00  
                       

15,000.00  
  

  
   34. การใช้แอปพิเคชั่นในการส่ือสาร ส าหรับยุคดิจิทัล 
Newnorma 

      
         
10,000.00  

                     -    
                       

10,000.00  
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้หน่วยจัดการศึกษาและผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรมให้ด าเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามไตรมาสและให้ฝ่ายงานฝึกอบรมติดตามเจ้าของหลักสูตรให้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ประจ าปีและให้มีการติดตามการด าเนินการทุกเดือน  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565   
    ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ณ 
ปัจจุบัน จ านวน ๑๕๐,๐๐0 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน ๒๔๐,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐0 บาท เพ่ือ
ใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๕ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

ก.พ. 65 
งบด าเนินงาน 

                   
576,411.62  

งบเงินรายได้                                 -    
                                       

576,411.62  

    ก.พ. 64 
งบด าเนินงาน 

                   
633,076.03  

งบเงินรายได้ 
                     

74,435.04  

                                         707,511.07  
 

*** น้อยกว่าปี 64           131,099.45  
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  ก.พ. 
    64 65 
  

สนง. 
      
354,062.23  

     
313,309.41  

        
40,752.82  ลดลง 

อาคารดงรัก 
        
89,871.29  

       
63,973.40  

        
25,897.89  ลดลง 

นจ.แม่สะเรียง 
        
37,376.14  

       
28,478.42  

         
8,897.72  ลดลง 

นจ.แม่ลาน้อย 
        
18,911.20  

       
15,546.43  

          
3,364.77  ลดลง 

นจ.ขุนยวม 
        
16,817.04  

       
13,185.53  

          
3,631.51  ลดลง 

นจ.ปางมะผ้า 
        
14,020.19  

       
12,684.89  

          
1,335.30  ลดลง 

นจ.ปาย 
        
59,400.48  

       
35,846.28  

        
23,554.20  ลดลง 

ศูนย์ LLC 
        
48,073.76  

       
34,796.98  

        
13,276.78  ลดลง 

ศูนย์ ICT 
        
26,215.00  

       
14,980.00  

        
11,235.00  ลดลง 

ศูนย์ไทใหญ่ฯ 
        
42,763.74  

       
43,610.28  

           
(846.54) เพิ่มขึ้น 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อ านวยการวิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้บุคลกรช่วยกันประหยัด ก าหนด
ช่วงเวลาปิดและเปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพ่ือลดค่าสาธารณูปโภคและให้ฝ่ายแผนจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 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  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง – ไม่มี – 

 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการนักศึกษากับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษานั้น 

๒.  การด าเนินการ 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยจัด
การศึกษาฯ 

อ าเภอ 

เป้าหมาย
นักศึกษาเข้า
ร่วมกจิกรรม 

จ านวน
นักศึกษาเข้า
ร่วมกจิกรรม 

วันด าเนินกิจกรรม สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

ปางมะผ้า 20 คน 17 คน 12 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอปางมะผ้า 
ปาย 20 คน 17 คน 13 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอปาย 
เมือง 40 คน 35 คน 16 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารดงรัก  
ขุนยวม 20 คน   โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
แม่ลาน้อย 15 คน  19 มีนาคม 2565 หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอแม่ลาน้อย 
แม่สะเรียง 35 คน  20 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง 

 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1  เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งตลอดปีงบประมาณ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และผลจากประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณในลักษณะโครงการให้แก่วิทยาลัยชุมชน และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบแล้ว นั้น 
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๒. การด าเนินการ 
 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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วาระท่ี 4.2  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยฯ  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือนักวิจัยทุกท่าน  รายงานแผน
และการด าเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการวิจัย ฯ ในวันที่ประชุมประจ าเดือน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือบรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัด เป้าหมายของ
โครงการวิจัย ต่อไป 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 - ไม่มี – 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 4/๒๕65 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕65  ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕65 ประจ าเดือน เมษายน 2565 ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ปฏิทินการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 

1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565  
2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 ด าเนินการแลว้ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65  
3/2565 วันวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565    ด าเนินการแล้ว  วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565  
4/2565 วนัศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565   
5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
6/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
7/2565 วันพุธที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
8/2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
9/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565   

10/2565 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   
11/2565 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
12/2565 วันพุธที่ 14  ธันวาคม พ.ศ. 2565   

 
มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี  ๖.๑  นางจินตนา เรยีงไรสวัสดิ์ : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565  
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มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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เลิกประชุม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.3๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ตรวจรายงานการประชุม 
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