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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕65 
 

  

วันศุกร์ท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2565  

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 4/๒๕65 
ในวันศุกร์ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕65 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

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. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี นักวิชาการพัสดุ 
๘. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๙. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๑. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๓. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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๑๔. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๙. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. น.ส.ศิรินทร   จิตศรัทธามั่น เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. นายธีระวัฒน์  ศิริบุญ  คนงาน 
๒๓. นายสิทธิโชค  จอกู  คนงาน 
๒๔. นางวรารัตน์   คีรีรัตนชัย แม่บ้าน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ผู้อ านวยการวิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ส านักวิชาการเป็นต้นเรื่องในการด าเนินการ เรื่องการ

ปรับรายวิชาจังหวัดศึกษา และทีมวิทยากรให้ อ.ทรงศักดิ์ ปัญญาประสานงาน ภายในเดือน
พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังนี้ 
1. เพิ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โบราณคด ี 
2. ให้หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอส่งอาจารย์เข้าร่วม อ าเภอละ 2 ท่าน  

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมาศึกษาดูงานที่
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อยากให้มีการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์เรื่องการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนควรปรับบริบท และควรเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลายมากข้ึน  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
      ครั้งที่ 3/๒๕65 

สรุปเรื่อง 
ตามที่  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอ น  

ครั้งที่ 3/๒๕65  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 28 หน้า พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ 3/๒๕65 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕65 โดยไม่มีการแก้ไข          
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
    2565  ประจ าเดือน เมษายน 2565 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน     ๑๖,๗๕๑,๗๒๐.๐๐ บาท  

- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน       ๔๓๘,๘๐๕.๐๐  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    ๙,๙๘๔,๙๔๕.๔๖  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    ๑๐,๔๒๓,๗๕๐.๔๖  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    ๖,๓๒๗,๙๖๙.๕๔  บาท  

ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ผลการบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS  

ณ 31 มีนาคม 2565 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 
                 
3,083,400.00                   2,055,600.00  

                
1,027,800.00  66.67 

2 งบด าเนินงาน 
                 
1,047,800.00                     534,700.00  

                  
513,100.00  51.03 

3 งบลงทุน 
                 
3,010,600.00                   2,961,600.00  

                    
49,000.00  98.37 

4 งบเงินอุดหนุน 
                 
9,609,920.00                   4,347,898.37  

                
5,262,021.63  45.24 

รวมทั้งสิ้น 
              
16,751,720.00                  9,899,798.37  

               
6,851,921.63  59.10 

      
      ผลการเบิกจ่ายของวชช.มส. ภาพรวม                           

59.10      
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 
31  มีนาคม  2565 

งบรายจ่ายลงทุน                                   
51.85      

 

 งบรายจ่ายประจ า                                   
50.49      

            

 
    

 

 

มาตรการเบิกจ่าย
ภาครัฐ 

 ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4  

 
ภาพรวม 

                                  
32.00  44 77 100 

 
งบรายจ่ายลงทุน 

                                  
20.00  45 65 100 

 
งบรายจ่ายประจ า 

                                  
36.00  57 80 100 
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

ล าดับ
ที ่

รายการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนการเบิกจ่าย 

ไตรมาส 1 และ 
ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่าย 
ในระบบ GF  

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  
   รวมงบประมาณ  ธ.ค. 64 มี.ค. 65 

  รวมงบประมาณ          2,162,800.00      

1 โครงการตามพันธกิจ 

              575,000.00  
       

179,650.00  
     

330,500.00  

            
1,667,710.00                   980,434.00  

     โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร                 50,000.00  

         
24,000.00  

       
62,400.00  

                       
86,400.00  

                           43,200.00  

     โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 

                50,000.00  
           

3,800.00  
       

89,000.00  
                       

92,800.00  
                           49,368.00  

     โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
                60,000.00  

         
65,000.00  

       
20,000.00  

                       
85,000.00  

                           39,940.00  

     โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
                65,000.00                    -    

         
3,550.00  

                        
3,550.00  

                           25,500.00  

     โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ               350,000.00  

         
86,850.00  

      
155,550.00  

                     
242,400.00  

                         150,556.00  
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2 โครงการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

                62,100.00  
           

8,000.00  
       

25,000.00  
                       

33,000.00  
                           15,696.00  

     1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไท
ใหญ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ของ 

                20,000.00  
           

3,000.00  
       

15,000.00  
                       

18,000.00  
                                     -    

     2. กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วย
บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและภูมิปัญญาจาก
ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

                21,050.00                    -    
       

10,000.00  
                       

10,000.00  
                             5,696.00  

     3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชน 

                21,050.00  
           

5,000.00  
                 -    

                        
5,000.00  

                           10,000.00  

3 โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการส่งเสริม
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

              112,500.00  
         

44,600.00  
       

75,000.00  
                     

119,600.00  
                           87,150.00  

     1. การสร้างอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก(เตหน่า)กลุ่มผู้สูงอายุชาว
กะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง 

                34,150.00  
         

20,000.00  
       

35,000.00  
                       

55,000.00  
                           17,100.00  

     2. โครงการส่งเสริมการใช้แพตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

                37,450.00  
         

24,600.00  
                 -    

                       
24,600.00  

                           24,600.00  
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     3. โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 

                40,900.00                    -    
       
40,000.00  

                       
40,000.00  

                           45,450.00  

4 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน               955,900.00  

       
205,650.00  

     
445,850.00  

              
651,500.00  

                  421,502.00  

     1. โครงการไทใหญ่ 
              203,770.00  

         
57,250.00  

       
57,250.00  

                     
114,500.00  

                           84,600.00  

     2. โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ 
              522,700.00  

       
100,200.00  

      
219,400.00  

                     
319,600.00  

                         300,902.00  

     3. การจัดการความรู้อ้อยเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขและความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนบ้านน้ าฮู 

                37,030.00                    -    
       

55,000.00  
                       

55,000.00  
                                     -    

     4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน               107,824.00  

         
28,200.00  

       
72,600.00  

                     
100,800.00  

                           36,000.00  

     5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                42,288.00                    -    
       

13,000.00  
                       

13,000.00  
                                     -    

     6. โครงการจัดท าชุดความรู้กินได้ 
                42,288.00  

         
20,000.00  

       
28,600.00  

                       
48,600.00  

                                     -    

5    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

              295,800.00  
         
23,850.00  

     
148,010.00  

                     
171,860.00  

                           89,422.00  
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   1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  

   2. โครงการนิเทศติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  
         
11,400.00  

                 -    
                       

11,400.00  
                             3,900.00  

  

   3. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

                    -    
       
16,160.00  

                       
16,160.00  

                           18,042.00  

  

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

                    -                     -    
                                 
-    

  

  

   5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

                    -    
       
35,000.00  

                       
35,000.00  

  

  

   6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  
           
3,250.00  

         
3,250.00  

                        
6,500.00  

                           17,070.00  

  

   7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 

  
           
9,200.00  

       
63,600.00  

                       
72,800.00  

                           50,410.00  

  
   8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

                    -                     -    
                                 
-    
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   9. โครงการส ารวจข้อมูลการออกกลางคัน
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   10. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  

   11. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

                    -    
       
20,000.00  

                       
20,000.00  

  

  

   12. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการและสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

                    -    
       
10,000.00  

                       
10,000.00  

  

6 
หลักสูตรฝึกอบรม 

              161,500.00  
         
25,000.00  

     
156,600.00  

                     
181,600.00  

                           58,100.00  

  
   1. การปรับเปลียนพ่อแม่ให้เป็นครูในยุค 
New Norma 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   2. สนทนาภาษาเมียนมาร์ในชีวิตประจ าวัน 

  
           
6,000.00  

                 -    
                        

6,000.00  
  

  
   3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

                    -    
         
9,000.00  

                        
9,000.00  

  

  
   4. การตลาดออนไลน์ และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   5. หลักการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

                    -    
         
9,000.00  

                        
9,000.00  
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   6. การขายสินค้าชุมชน ในตลาดออนไลน์ 

                    -    
       
10,000.00  

                       
10,000.00  

  

  
   7. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟบ้าน
แม่ปิง 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   8. การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเขต
เทศบาลแม่สะเรียง 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   9. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น 

                    -    
         
5,500.00  

                        
5,500.00  

  

  
   10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ(First Aid & CPR) 

                    -    
         
5,000.00  

                        
5,000.00  

  

  
   11. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
ขั้นสูง 

                    -    
         
6,000.00  

                        
6,000.00  

  

  
   12. การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพ่ือ
การท างาน 

                    -    
       
15,000.00  

                       
15,000.00  

  

  
   13. คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับธุรกิจ 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   14. การดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยติดเตียง) 

                    -    
         
6,000.00  

                        
6,000.00  

  

  
   15. ศิลปะการชงกาแฟ 

                    -    
         
5,600.00  

                        
5,600.00  

  

  
   16. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นถิ่น 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  

   17. การพัฒนาทักษะการออกแบบและตัด
เย็บเสื้อผ้าด้วยจักรเย็บผ้าส าหรับกลุ่มตัดเย็บ                     -    

       
15,000.00  

                       
15,000.00  
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เสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม 

  
   18. พัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อไทใหญ่ 

                    -      
                                 
-    

  

  
   19. การพัฒนาลวดลายผ้าทอ ด้วยมัดย้อม
สีธรรมชาติ 

                    -    
       
16,500.00  

                       
16,500.00  

  

  
   20. การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา
กิ่งกะหร่า 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   21. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาก่ิงกะหร่า 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   22. การผลิตฝ้ายธรรมชาติและฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ 

                    -    
       
15,000.00  

                       
15,000.00  

  

  
   23. smart farm ส าหรับการประมงบน
พ้ืนที่สูง 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   24. ยกระดับการปลูกกระเทียมเป็น
กระเทียมอินทรีย์ 

  
           
9,000.00  

                 -    
                        

9,000.00  
  

  

   25. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามัน
เหลืองจากไพลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเพ่ิม
รายได้ให้กับผู้สูงอายุบ้านยาป่าแหน 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  

   26. หลักสูตรการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากฟักทองเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ให้กับชาวชุมชนบ้านบ่อไคร้ 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   27. การส่งเสริมปลูกหญ้าหวานออแกนิก 

                    -    
         
9,000.00  

                        
9,000.00  
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   28. การยกระดับสู่การขึ้นทะเบียนเป็น 
young smart farmer (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร) 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   29. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   30. การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
ชุมชนบ้านผาบ่อง 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   31. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 

                    -    
       
15,000.00  

                       
15,000.00  

  

  
   32. การบินอากาศยานไร้คนขับเพ่ือ
การเกษตร 

                    -                     -    
                                 
-    

  

  
   33. การท าเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่า 

                    -    
       
15,000.00  

                       
15,000.00  

  

  
   34. การใช้แอปพิเคชั่นในการสื่อสาร 
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 มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖5  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

มี.ค. 65 
งบด าเนินงาน 

                   
704,662.49  

งบเงินรายได้                                 -    
                                       

704,662.49  

    มี.ค. 64 
งบด าเนินงาน 

                   
648,432.76  

งบเงินรายได้ 
                     

74,435.04  

                                         722,867.80  
 

*** น้อยกว่าปี 64             18,205.31  
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  มี.ค. 
    64 65 
  

สนง. 
      
445,356.92  

     
382,793.00  

        
62,563.92  ลดลง 

อาคารดงรัก 
      
109,754.65  

       
80,406.20  

        
29,348.45  ลดลง 

นจ.แม่สะเรียง 
        
46,831.58  

       
33,674.38  

        
13,157.20  ลดลง 

นจ.แม่ลาน้อย 
        
25,370.25  

       
18,486.56  

         
6,883.69  ลดลง 

นจ.ขุนยวม 
        
19,738.03  

       
15,508.26  

          
4,229.77  ลดลง 

นจ.ปางมะผ้า 
        
17,989.06  

       
15,021.84  

          
2,967.22  ลดลง 

นจ.ปาย 
        
73,286.88  

       
42,581.35  

        
30,705.53  ลดลง 

ศูนย์ LLC 
        
59,909.00  

       
42,300.80  

        
17,608.20  ลดลง 

ศูนย์ ICT 
        
33,705.00  

       
18,725.00  

        
14,980.00  ลดลง 

ศูนย์ไทใหญ่ฯ 
        
57,751.90  

       
55,165.10  

         
2,586.80  ลดลง 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 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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18 
 

 



19 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง – ไม่มี – 

 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 
สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ 6) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,314,920 บาท นั้น 
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ 6)  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 6 

รายการ รวม  งบประมาณจัดสรร 
ครั้งที่ 6  

รวมทั้งสิ้น 16,751,720.00     5,314,920.00  

   1. งบบุคลากรภาครัฐ  
               

3,083,400.00              995,500.00  

      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
               

3,083,400.00              995,500.00  

   2. งบด าเนินงาน 
               

1,047,800.00              448,500.00  

      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 
                  

180,000.00                60,000.00  

      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 
                  

773,300.00              357,000.00  

      - ค่าประกันสังคม 
                   

94,500.00                31,500.00  

   3. งบลงทุน 
               

3,010,600.00                         -    
      - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 20 ตู้ 

                  
118,000.00    

      - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คัน                

1,092,000.00    
      - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 
เครื่อง 

                  
880,000.00    

      - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ต าบลจองค า อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 เครื่อง 

                  
440,000.00    

      - เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 
เครื่อง 

                   
89,000.00    
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      - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง                   

280,000.00    
      - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง                   

111,600.00  

  

   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
               

6,334,950.00            3,376,720.00  
   ค่าสอนรายชั่วโมง                  

2,739,840.00            1,648,640.00  
   หลักสูตรประกาศนียบัตร                    

97,350.00    

   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว 
                  

414,050.00              253,450.00  
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ดูแลสถานท่ีฯ                   

172,800.00              100,800.00  

   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 
                  

102,900.00                61,200.00  

   ค่าจ้างเหมาบริการ 
               

1,727,240.00              575,750.00  

   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน 
                  

222,750.00                74,250.00  

   ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์
                  

324,000.00              108,000.00  
   ค่าวัสดุส านักงาน                   

194,820.00                86,460.00  
   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                   

189,200.00                89,200.00  
   ค่าสาธารณปูโภค                    

150,000.00                         -    
   ค่าอาหารท าการนอกเวลา                   

243,000.00                81,000.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน                   

243,060.00                94,860.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ                   

114,710.00                38,110.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน                    

63,740.00                21,140.00  
   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                               102,700.00  
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308,100.00  
   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา                    

27,060.00                  3,660.00  
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ                   

112,500.00                37,500.00  

   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ) 
               

2,162,800.00              494,200.00  

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

                  
295,800.00              147,900.00  

   หลักสูตรฝึกอบรม 
                  

161,500.00  
  

   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

                   
50,000.00    

   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 
                  

350,000.00    

   โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
                   

50,000.00    

   โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
                   

60,000.00    

   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
                   

65,000.00    
โครงการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   1.   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ฐานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ของ 

                   
20,000.00    

   2.   กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาจากชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                   
21,050.00    

   3.   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 

                   
21,050.00    

โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

   1.   การสร้างอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(เตหน่า)กลุ่ม
ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง 

                   
34,150.00  

  

   2.   โครงการส่งเสริมการใช้แพตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริม
แก่กลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                   
37,450.00  

  

   3.  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

                   
40,900.00  
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โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน     

   1.   โครงการไทใหญ ่
                  

203,770.00                71,580.00  

   2.   โครงการอุทยานการเรียนรูฯ้ 
                  

522,700.00              186,100.00  

   3.  การจัดการความรู้อ้อยเพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮู 

                   
37,030.00                14,310.00  

   4.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

                  
107,824.00                41,670.00  

   5.   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                   
42,288.00                16,320.00  

   6.   โครงการจัดท าชุดความรู้กินได้ 
                   

42,288.00                16,320.00  
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

วาระท่ี 4.2  เรื่อง จ านวนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง 

 ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2565 ทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ และจะสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 และทางส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ประสานหน่วยจัดการศึกษาฯ ส่งจ านวนข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2565  

ในการนี้ จึงขอน าเสนอข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปีการศึกษา 2565    ต่อที่
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ 
หน่วยจัด

การศึกษาฯ 
อ าเภอ 

จ านวน
ผู้สมัคร 

สาขาวิชา 
การศึกษา 
ปฐมวัย 

การปกครอง 
ท้องถิ่น 

คอมพิวเตอร์ 
ธุรกจิ 

การจัดการ 
สาธารณสขุ 

ชุมชน 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

การบัญช ี

1 เมือง 7 1 2 2 2 -   - -  

2 ปาย 7 2 2  - -  -   - 3 

3 ปางมะผ้า 5 1 4  - -  -   - -  

4 ขุนยวม 11 4  -  - -  7 -  -  

5 แม่ลาน้อย 4  - 1  -  - 3  - -  
6 แม่สะเรียง 43 7 3 -   - 2 29 2 

จ านวนรวม 77 15 12 2 2 12 29 5 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.3  เรื่อง ผลการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ   
      อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
 ๑. ความเป็นมา  

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้
นโยบายของสภาสถาบัน โดยได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ วิจัยและบริการทางวิชาการ  เพ่ือการพัฒนาชุมชน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึงคณะของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน นั้น  

          ท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและท่านพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เข้า
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๒. การด าเนินการ 
    ในการนี้ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการการตรวจเยี่ยม คณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ที่ประชุม
ทราบ  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 4.4  เรื่อง การส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
     และแบบสอบถามครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  และ แบบสอบถามครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ เป็นการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้น าข้อมูล
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ดังกล่าวไปพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการจัดหลักสูตรอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ต่อไป 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้จัดส่งแบบสอบถามให้ศูนย์วิจัยฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 

วาระท่ี 4.5  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี  
     งบประมาณ  ๒๕๖๕ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะได้ด าเนินการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคลากรผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการดังนี้ 

 1. ให้ประชุมคณะกรรมการฯ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ล่ะกลุ่มงาน และหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ  โดยให้
ทุกกลุ่มงาน/หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอจัดท า KM ของกลุ่มงานตัวเอง และให้ศนูย์วิจัยเป็นผู้ประสาน นัดประชุม 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

 2. อ.จตุรงค์ ดวงมณี : ให้เพิ่มหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอลงในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ KM 

วาระท่ี 4.6  เรื่อง การส่งคืน/ยืมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี งบประมาณ 2565 
สรุปเรื่อง 
 ๑. ความเป็นมา  

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบว่าการเสื่อมสภาพนั้นเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไป เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
สั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ นั้น 

          ฝ่ายงานพัสดุจะด าเนินการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว หาก
ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม งานพัสดุจะด าเนินการเปิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด พร้อมทั้งด าเนินการขนย้ายมายังวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. การด าเนินการ 

    ในการนี้ ฝ่ายงานพัสดุ จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ด าเนินการส่งคืน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเบิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ทดแทนของเดิม โดยให้บันทึกแจ้งขอคืนพัสดุตาม
แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ต่องานพัสดุเพ่ือรอการจ าหน่ายต่อไปให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 - ไม่มี – 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่   ๖.๑  เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 5/๒๕65 
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สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 5/๒๕65  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 5/๒๕65 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

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 ด าเนินการแล้ว วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565   
5/2565 วันพุธที ่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 
  
 
 
เลิกประชุม วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.1๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ตรวจรายงานการประชุม 
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