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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕65 
 

  

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 7/๒๕65 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕65 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 
2. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย 
3. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๓. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๕. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี นักวิชาการพัสดุ 
๗. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๘. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
๙. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๑. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
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๑๒. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๓. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๘. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๙. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน แจ้งการปฐมนิเทศของเจ้าหน้าที่ U2T ระหว่างวันที่ 7 - 8 
กรกฎาคม 2565 ขอความร่วมมือให้พ่ีเลี้ยงแต่ละอ าเภอดูแลเจ้าหน้าที่ และเข้าร่วมการรับฟังกิจกรรมดังกล่าว 
  2. อาจารย์อิศรา จันทิมางกูร : แจ้งประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เรื่องการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และพนักงานขับรถประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
  3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  แจ้งให้กลุ่มงานฝึกอบรมพิจารณาหลักสูตรปี 2565 ที่ด าเนินการ
มาแล้ว ให้ประสานกับหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ ว่าหลักสูตรไหนมีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาให้ต่อเนื่อง ยกระดับ
ให้เป็นวิสาหกิจได้ โดยให้มีการสอดคล้องกับงานวิจัย นวัตกรรม BCG เป็นฐานหลักและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ประเทศ 
  4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  ให้กลุ่มงานอนุปริญญาหาแนวทางการพัฒนาครูใน 3 ต าบลที่ได้
ลงนาม MOU ร่วมกับทางกศน.  ให้มีโมเดลส าหรับผู้เรียนโดยให้ด าเนินการในต าบลที่ห่างไกล โดยสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน การลงพ้ืนที่ประเมิน เพ่ือให้มีการขยายพ้ืนที่เป็นฐานในอนาคต ทั้งนี้ มอบรองผู้อ านวยการ 
นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ เป็นผู้วางแผนการด าเนินงาน 
  5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  แจ้งเรื่องการรับมอบอ านาจจากทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ทาง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการจัดการที่ดินส าหรับการจัดตั้งหน่วยการศึกษา
อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
      ครั้งที่ 6/๒๕65 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้ง

ที่ 6/๒๕65  ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรี ยบร้อยแล้ว จ านวน 33 หน้า พร้อมทั้ ง ได้แจ้ ง เวียนให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่ องสอนทราบ  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ 6/๒๕65 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕65 โดยไม่มีการแก้ไข          

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

๑. ความเป็นมา 
 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน    19,423,900.00   บาท รายละเอียด ดังนี้ 

- งบบุคลากร    จ านวน       ๓,๐๘๓,๔๐๐.๐๐  บาท  
- งบด าเนินงาน    จ านวน       ๑,๐๔๗,๘๐๐.๐๐  บาท 
- งบลงทุน    จ านวน       ๓,๐๑๐,๖๐๐.๐๐  บาท 
- งบเงินอุดหนุน    จ านวน     12,282,100.00   บาท  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS  

ณ 30 มิถุนายน 2565 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 
               

3,083,400.00  
                    

3,083,400.00 
                                                  

-  100.00 

2 งบด าเนินงาน 
                 

1,047,800.00  
                        

787,900.00  
                  

259,900.00  75.20 

3 งบลงทุน 
                 

3,010,600.00                   2,961,600.00  
                    

49,000.00  98.37 

4 งบเงินอุดหนุน 
                       

12,282,100.00  
                      

7,010,298.38  
                

5,271,802.62  57.08 

รวมทั้งสิ้น 
                                   

19,423,900.00  
                                        

13,843,197.38  
               

5,580,702.62  71.27 

      
      ผลการเบิกจ่ายของวชช.มส. ภาพรวม 71.27     

ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

งบรายจ่ายลงทุน 

98.37     

 

 งบรายจ่ายประจ า                                   
66.30      

            

 
    

 

 

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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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้หน่วยจัดการศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามไตรมาส และด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  
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 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565   
    ประจ าเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖5  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 

มิ.ย. 65 
งบด าเนินงาน 

                 
1,004,984.90  

งบเงินรายได้                                 -    
                                    

1,004,984.90  
 
 

มิ.ย. 64 
งบด าเนินงาน 

                   
987,997.92  

งบเงินรายได้ 
                   

182,398.00  

                                      1,170,395.92  
 
 

*** น้อยกว่าปี 64           165,411.02  
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ข้อมูล  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

  มิ.ย. 
    64 65 
  

สนง. 
      
568,429.39  

     
536,748.91  

        
31,680.48  ลดลง 

อาคารดงรัก 
      
142,368.10  

     
111,635.96  

        
30,732.14  ลดลง 

นจ.แม่สะเรียง 
        
68,455.47  

       
50,122.03  

        
18,333.44  ลดลง 

นจ.แม่ลาน้อย 
        
34,550.26  

       
30,624.62  

          
3,925.64  ลดลง 

นจ.ขุนยวม 
        
27,684.61  

       
22,941.73  

         
4,742.88  ลดลง 

นจ.ปางมะผ้า 
        
24,480.01  

       
21,784.17  

          
2,695.84  ลดลง 

นจ.ปาย 
        
96,702.07  

       
59,505.03  

        
37,197.04  ลดลง 

ศูนย์ LLC 
        
81,604.38  

       
64,855.24  

        
16,749.14  ลดลง 

ศูนย์ ICT 
        
44,940.00  

       
29,960.00  

        
14,980.00  ลดลง 

ศูนย์ไทใหญ่ฯ 
        
81,181.63  

       
76,807.21  

          
4,374.42  ลดลง 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
  - ไม่มี - 
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 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการการศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา 
ภายใต้โครงการส ารวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
นั้น   
  ในการนี้ ส านักวิชาการ ขอรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2564   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ส านักวิชาการได้แจ้งยอดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน จ านวน 117 คน อยู่ใน
ระหว่างรวบรวมหาสาเหตุการออกกลางคัน และผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะว่า ให้หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน และให้แต่ละหน่วยจัดการศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา   
     2564 
สรุปเรื่อง 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพตามร่างคู่มือการประกันคุณภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (Update IQA) และสามารถ
ด าเนินการ ตามเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และการด าเนินงานรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

2.1  ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 

1. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ฉบับสมบูรณ์ ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย ให้แก่งานประกันคุณภาพฯ 

ไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

2.   น าเสนอรายงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 
SAR         ต่อที่ประชุม 

    - อนุกรรมการวิชาการ 
- กรรมการสภาวิทยาลัย 

ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

3.   รับการประเมินฯ วันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 

4.   น าผลการประเมินฯ เสนอที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการและ
กรรมการสภาวิทยาลัย 

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 
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5.   ส่งผลการตรวจประเมินฯ และรายงานการประเมินฯ ฉบับ
สมบูรณ์ให้สถาบันฯ 

ภายในวันที่ 8 กันยายน 2565 

2.2 ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปกระบวนการด าเนินการและผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อความ 
ดังกล่าวตามเอกสารประกอบ วาระที่ 3.5 เรื่องการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2564  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 3.6  เรื่อง การด าเนินโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าช่างศิลป์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นหัตถกรรม 
     ผ้าและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้เสนอโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าช่างศิลป์ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาพ้ืนถิ่นหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอนไปนั้น ในการนี้ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจึงขอรายงาน
ผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 

 
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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วาระท่ี 3.7  เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Action Plan)  
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะได้ด าเนินการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และแผนการจัดการความรู้ 
KM  กระบวนการ 7 ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 มณีนาค ศิริบุญ : ทางศูนย์วิจัยฯได้มีการประสานแต่ละฝ่ายงาน และส่งชื่อเรื่องให้ศูนย์วิจัย ดังนี้  
1. ส านักงานผู้อ านวยการ : เรื่อง การเขียนรายงานการประชุม 
2. ส านักวิชาการ  : เรื่อง กระบวนการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
3. ศูนยว์ิจัยฯ : เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่  
         จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ในส่วนของงานที่จะน าเสนองานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ใช้ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      (ครั้งที่ 1-11) 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ 1 - 11) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น   19,423,900.00   บาท นั้น 
 ๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ 1-11)  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 4.2 เรื่อง การด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินโครงการ U2T For BCG ปี ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 ระยะเวลา 3 
เดือน (ก.ค.-ก.ย.65) และได้มีการมอบหมายให้สถาบันการอุดมศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ได้รับผิดชอบ จ านวน 5 ต าบล   
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าว ใน
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารดงรักต่อไป ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 4.3 เรื่อง การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตรได้จัดโครงการการประชุมวิซาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๘.๓๐-๑๖.0๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting ส าหรับการจัดประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือให้นักวิชาการ 
คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ๒) เพ่ือเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบินและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
และ ๓) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบิน โดยการประชุม
ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๕0 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน 
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 4.4 เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานไตรมาส 1 - 3 (รอบ 9 เดือน) 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา 
   ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การ
พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานไตรมาส 1 - 3 (รอบ 9 
เดือน) ดังนี้  
  - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย 
  - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้า 
  - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอขุนยวม   



24 
 

  - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย 
  - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง   
มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 4.5 เรื่อง เรื่องการยืมเงินราชการ 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา 
   ตามที่งานการเงินและบัญชี ได้แจ้งเวลาในการยื่นเอกสารยืมเงินเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
ยังมีการด าเนินการยื่นเอกสารสารยืมเงินไม่เป็นไปตามท่ีได้แจ้งไว้ และการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ นั้น 
 ๒.  การด าเนินการ 
  งานการเงิน จึงขอแจ้งเวียนเวลาในการยื่นเอกสารเพ่ือขอยืมเงินอีกครั้ง ดังนี้ 

1. ด าเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอยืมเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 5 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ยกเว้นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

2. การส่งใช้เงินยืมราชการ 
- กรณีจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน(รวมวันหยุดราชการ) 
- กรณีไปราชการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไปราชการ(ไม่รวมวันหยุดราชการ) 

 ทั้งนี้เมือ่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม งานการเงินจะด าเนินการท าบันทึกติดตามส่งใช้เงินยืมแจ้งลูกหนี้ 
ให้ทราบและด าเนินการส่งใช้เงินยืมต่อไป 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวตามที่ 
งานการเงินแจ้งไว้  

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี -  

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่   ๖.๑  เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 8/๒๕65 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 8/๒๕65  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 8/๒๕65 ประจ าเดือน สิงหาคม 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 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  
6/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565  
7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ก าลังด าเนินการ  
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  ๖.2  เรื่อง การด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
       ประจ าปี 2565               
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบ
สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชนชนหรือผู้สนใจ ได้สัมผัส
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และปลูกฝัง
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มี
สมรรถภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนั้น 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักเห็นความส าคัญดังกล่าวและได้มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน
มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และนัดประชุมหารือก าหนดการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  

 วาระท่ี  ๖.3   ส านักวิชาการขอติดตาม ดังนี้ 
1. ใบสมัครของ นศ.รุ่น 2565  
2. การกรอกข้อมูลแรกข้าวของ นศ. รุ่น 2565 
3. ผลการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
4. การกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานท า 

มติที่ประชุม  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้ท าบันทึกการติดตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
 

5. การจัดห้องเรียนของ นศ. รุ่น 2565  
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จ านวนนักศึกษา รุ่น 2565 
นักศึกษา รุ่น 2565 จ านวนทั้งหมด 232 คน แยกตามหน่วยจัดการศึกษาฯ และแยกสาขาวิชา รายละเอียด

ดังนี้ 
 

หน่วยจัดฯ 
อ าเภอ 

สาขาวิชา 
รวม การศึกษา 

ปฐมวัย 
การปกครอง 

ท้องถิ่น 
คอมพิวเตอร์ 

ธุรกจิ 
การจัดการ 

สาธารณสขุ 
ชุมชน 

การบัญช ี
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

เมือง 4 12 5 7 8 1  37 
ปาย 7 4 7 - 4 6 - 28 
ปางมะผ้า 10 10 - - - - - 20 
ขุนยวม 12 - - - 26 1 - 39 
แม่ลาน้อย 2 5 - 1 9 1 - 18 
แม่สะเรียง 30 3 - - 12 10 35 90 
รวม 65 34 12 8 59 19 35 232 
 
แนวทางการจัดห้องเรียน 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่  
1.1 อ.เมือง + อ.ขุนยวม = 16 คน  
1.2 อ.ปาย + อ.ปางมะผ้า = 17 คน  
1.3 อ.แม่สะเรียง + อ.แม่ลาน้อย = 32 คน 

2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 ห้องเรียน (หน่วยจัดฯ ทั้ง 6 อ าเภอ) = 34 คน  
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 ห้องเรียน (อ.เมือง + อ.ปาย)  = 12 คน 
4. สาขาวิชาการจัดการ จ านวน 1 ห้องเรียน (อ.เมือง + อ.แม่ลาน้อย)  = 8 คน 
5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ 

5.1 อ.เมือง + อ.ปาย = 12 คน 
5.2 อ.ขุนยวม = 26 คน 
5.3 อ.แม่ลาน้อย + อ.แม่สะเรียง = 21 คน 

6. สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่  
6.1 อ.เมือง + อ.ปาย + อ.ขุนยวม = 8 คน 
6.2 อ.แม่สะเรียง + อ.แม่ลาน้อย = 11 คน 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 ห้องเรียน (อ.แม่สะเรียง)  = 35 คน 
 
หมายเหตุ : หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในช่วง 4 รายวิชาแรกแล้วหากพบว่า จ านวนนักศึกษามี            
การเปลี่ยนแปลง ส านักวิชาการจะขอปรับการจัดห้องเรียนอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะ  เรื่อง การสอนออนไลน์ ขอให้อาจารย์ผู้สอนมา
สอนที่หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอ และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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เลิกประชุม วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.3๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ตรวจรายงานการประชุม 
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