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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. ผศ.ดร.อภิชาติ  ไตรแสง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายรอน     ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. ดร.โยธิน   บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

 

ผูไ้ม่มาประชุม (ลา) 
๑. ดร.จรูญ     ค านวนตา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 ๓.  นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประพันธ์  วิริยะภาพ หัวหน้าหน่วยจัดอ าเภอแม่สะเรียง 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๗. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๙. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 

 



๓ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง การต้อนรับคณะทูตจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
สรุปเรื่อง 

การต้อนรับคณะทูตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนไปโรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้มี
การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อน ทางกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้ฟังการท างานของนักการ
ทูต ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆโรงเรียนห้องสอนศึกษา รวมถึงเรื่องการเรียนสู่เส้นทางการเป็นนักการทูต 
และการศึกษาต่อในปะเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่ก าลังจะจบการศึกษาและเรียนต่อ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนได้ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่อง สอน                                

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน…๔๒….หน้า รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
                       รายงานการประชุม 
      คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
                      ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑                 
 
                     วันที ่ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑    
         ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๙ เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑๒. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๔. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๕. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๖. ผศ.ดร.อภิชาติ  ไตรแสง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๗. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๘. นายรอน     ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๙. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๐. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๑. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๓. ดร.จรูญ     ค านวนตา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 ๓.  ดร.โยธิน   บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 ๔.  นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑๐. นายพรศักดิ์   ทองค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๑. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๓. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 

 



๕ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง  
สรุปเรื่อง 

งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ในส่วนของศูนย์ไทใหญ่ศึกษานั้น มี ๕ แห่งที่ด าเนินการ คือโครงการน่านศึกษา 
จังหวัดน่าน ศูนย์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ศูนย์ผ้า  จังหวัดอุทัยธานี ๕ แห่งนี้ใช้
งบประมาณ ๗ ล้านกว่าบาท ขณะนี้การพิจารณายังไม่เรียบร้อย แต่มีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ละแห่งรวมทั้ง    
๕ แห่ง เพียงครึ่งเดียว ทางศูนย์ไทใหญ่ศึกษาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณไป ๓,๒๐๐,๐๐๐ รวมกับศูนย์อุทยานการ
เรียนรู้และศูนย์ความรู้กินได้นั้น ขณะนี้ได้รับจัดสรรมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเร่งพิจารณา
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาและมีการพิจารณาจากผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาของแต่ละจังหวัดเป็นหลักว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๒ แห่งละเท่าไหร่      
ในวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะท าให้รู้ว่างบประมาณของศูนย์ไทใหญ่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร
เท่าไหร่ แต่คาดว่าจะได้รับจัดสรรเยอะกว่าเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางศูนย์ไทใหญ่ศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ 
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอขอ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าต้องต้องใช้งบประมาณค่อนข้าง
เยอะ เนื่องจากมีการรวมการด าเนินงานของศูนย์ลุ่มน้ า ศูนย์ชาติพันธุ์ การค้าชายแดนมาด าเนินงานอยู่ในศูนย์ไทใหญ่
ศึกษา 
 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาควรเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร รับฝึกหรือสอนโดยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนเอง    
เป็นศูนย์สาธิตศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์สาธิตต่างๆที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทใหญ่ เช่นการร าโต การต้องลาย ให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาเองเกิดรายได้ 
 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ศูนย์ LLC ศูนย์ ICT ทั้ง ๓ ศูนย์นี้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมานั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ทั่วไป 
และผลการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย องค์กรหรือหน่วยราชการใด ให้ทั้ง ๓ ศูนย์ดังกล่าว
แจ้งหรือรายงานให้กรรมการในที่ประชุมทราบถึงแผนและผลการด าเนินงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเห็นชอบและได้ร่วมเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทางศูนย์ได้ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือจัดกิจกรรมมากมาย เพ่ือป้องกันการหา
ผลประโยชน์อันมิควรจากการร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เห็นควรให้ก่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆของทั้ง ๓ ศูนย์
ดังกล่าว เสนอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบโดยให้ก าหนดไว้ในวาระการประชุม 
 ในปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทางวิทยาลัยชุมชน มีนโยบายรวมงาน รวมคน ท างานร่วมกัน โดยรวมเอา   
ศูนย์ลุ่มน้ า ศูนย์ชาติพันธุ์ ศูนย์ภาษาฯ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ ศูนย์CBT ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ศูนย์ICT ให้มีการประสานงานงาน
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคน งาน งบประมาณ 
 การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายนั้น เพ่ือป้องกันการเข้ามาหาผลประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆจากวิทยาลัย
ชุมชน ก่อนด าเนินกิจกรรมใดๆร่วมกัน ควรสร้างความเข้าใจ ข้อตกลง วางแผนการด าเนินงานร่วมกันให้ชัดเจนก่อน
ทุกครั้งเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน…๑๒….หน้า รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                               
  ประจ าเดือน ตุลาคม 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน(ครั้งที่ ๑) รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๙,๗๐๓,๐๕๕    บาท ผูกพันงบประมาณ จ านวน     ๑๘๓,๒๔๐     บาท 
ตัดยอดงบประมาณแล้ว จ านวน    -     บาท  รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน      ๑๘๓,๒๔๐     
บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน        ๙,๕๑๙,๘๑๕       บาท  
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๙,๗๐๓,๐๕๕.๐๐ บาท แบ่งเป็น 
ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ก่อหนี้ผูกพัน+ตัดยอด

งบประมาณแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
๑ งบบุคลากร ๑,๘๒๐,๖๐๐.๐๐ - ๑,๘๒๐,๖๐๐.๐๐ ๐ % 
๒ งบด าเนินงาน ๔,๖๓๒,๓๕๕.๐๐ ๗๑,๘๔๐.๐๐ ๔,๕๖๐,๕๑๕.๐๐ ๑ % 

๓ งบลงทุน ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ - ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ ๐ % 

๔ งบเงินอุดหนุน ๙๑๓,๗๐๐.๐๐ - ๙๑๓,๗๐๐.๐๐ ๐ % 

๕ งบรายจ่ายอื่น ๑,๖๙๑,๖๐๐.๐๐ ๑๑๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๘๐,๒๐๐.๐๐ ๖ % 

รวมทั้งสิ้น ๙,๗๐๓,๐๕๕.๐๐ ๑๘๓,๒๔๐.๐๐ ๙,๕๑๙,๘๑๕.๐๐ ๗ % 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 



๗ 
 

๑. ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน น าเสนอผลและแผนการด าเนินกิจกรรม 
รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ให้ที่ประชุมทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

๒. งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คาดว่าจะเสนอของบประมาณสร้างอาคารเรียน ณ หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอปางมะผ้า ขณะนี้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 
เช่น ส านักงานที่ดิน ป่าไม้ ที่ว่าการอ าเภอ การเขียนแบบแปลน ฯลฯ 

 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภา เรียบร้อยแล้ว  

๒. การด าเนินการ 
 จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

การประชุม คร้ัง
ที่ 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ มติการประชุม ผลการด าเนินงาน 

๑๑/๖๑ วันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ศูนย์วิจัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต           
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

ยืนยันตามรายชื่อที่เสนอใน
ที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
และให้ท าหนังสือแจ้งยังผู้ที่
มีรายชื่อพร้อมชี้แจงบทบาท
หน้าที่ บทบาทความ
รับผิดชอบในการท างาน 
ระยะเวลาของการปฏิบัติ
หน้าที่ พร้อมส่งแบบตอบรับ
เพ่ือสะดวกในการพิจารณา
ต่อไป 

ศูนย์วิจัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน อยู่
ระหว่างด าเนินการส่ง
แบบตอบรับ และ
รวบรวมแบบตอบรับ
ตามรายชื่อที่เสนอ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. มีการตอบรับทางวาจาแล้วจ านวน ๑ ท่าน คือดร.อนุรักษ์ 
๒. ในการประชุมครั้งต่อไปให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการตอบรับการเป็นกรรมการตามรายชื่อที่เสนอ 
 
 
 

 



๘ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ด้วยกองงานแผนและงบประมาณ ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท าเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยมีผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง และผู้แทนกองงานทุกกองภายใน
ส านักงานสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง แล้วนั้น 
 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอเรื่อง (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 



๑๐ 
 

 



๑๑ 
 

 



๑๒ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ค่าสาธารณูปโภคท่ีได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อยมาก ให้ส านักงานและหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งศูนย์การ

เรียนรู้ต่างๆวางมาตรการประหยัดพลังงาน 
๒. ให้มีการใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 
๓. มีโครงการจากกระทรวงพลังงานที่มาน าแผงโซล่าเซลล์มาลงให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้เจ้าของพ้ืนที่

จ่ายเพียง ๒๐% และมีงบประมาณสนับสนุนในการเปลี่ยนหลอดไฟLED ให้ภายในส านักงาน โดยให้
วิทยาลัยชุมชนไปประสานกับกระทรวงพลังงาน 
 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
                      พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๙,๗๐๓,๐๕๕ บาท 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 



๑๓ 
 

 

 



๑๔ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขและเวลาที่ทางสถาบันก าหนด 
๒. ให้เบิกจ่ายตามแผน ตามไตรมาส ที่ก าหนดไว้ในแผน 
๓. ให้มกีารน าเสนอแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนในแต่ละหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งศูนย์

การเรียนรู้ทุกศูนย์ 
๔. ควรมีมาตรการส าหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด โดยให้แจ้งให้วิทยาลัยชุมชน

ทราบอย่างน้อย ๑ เดือน พร้อมชี้แจงเหตุผล 
๕. ให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาน าเสนอผลการจัดกิจกรรมมหกรรม นก โต จองพารา ในที่ประชุมครั้งหน้า 
๖. ให้งานแผนและงบประมาณน าเสนอแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 



๑๕ 
 

วาระที่  ๔ .๓   เรื่ อง แผนการจั ดหลั กสู ตรบริการวิชาการด้ านอาชีพ /พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต   
                                        ประจ าปี ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา  
การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ป ี   

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) มีเป้าหมายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใน Track ชุมชน : Track อาชีพ ในระยะ ๕ ปี ให้ได้
สัดส่วน ๕๐ : ๕๐ โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ช่ัวโมงและหลักสูตรบริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ช่ัวโมง เน้นการจัด
การศึกษาตามรูปแบบใน Track อาชีพ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ ที่มี
ลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอแผนการจัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๒  ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียด ตามรายละเอียด
ปรากฏดังนี้ 

 
แผนการจัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจ าปี 2562 

 
1. เทคโนโลยี /รูปแบบการท าธุรกิจใหม่ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน
ชั่วโมง 

หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 การถ่ายภาพสินค้าเพื่อน าเสนอสินค้าออนไลน ์ 16  ปาย ผู้สนใจ ทราบเทคนิค  วิธีการ
ถ่ายภาพสินค้า  และ
สามารถที่น าเสนอสินค้าให้
น่าสนใจเพื่อการขาย
ออนไลน ์

2 การขายสินคา้ออนไลน ์ 20  ปาย ผู้สนใจ สามารถขายสินคา้ใน
ออนไลน์ได ้

3 การออกแบบจัดท าตราสินคา้บรรจุภัณฑ์และ
สร้างเพจขายของออนไลน ์

  16  แม่สะเรียง กลุ่มที่อบรมการท าสบู่
สมุนไพรปีที่ผ่านมา  และผู้ที่
สนใจ 

ต่อยอดจากหลักสตูรการท า
สบู่สมุนไพรปีท่ีผ่านมา
ต้องการออกแบบโลโก้ 
ฉลากสินค้าและบรรจภุณัฑ์ 
เพื่อการจ าหน่ายและสร้าง
เพจขายของออนไลน ์

4 การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์ 45 ศูนย์ไอซีที ช่างภาพอาชีพ  ช่างภาพ
สมัครเล่น  ผูป้ระกอบการ  
นักศึกษา  และผูส้นใจ 

เกิดทักษะ เทคนิควิธีการ
ถ่ายภาพ  เพื่อการขาย
ออนไลน์  

5 การใช้งานโปรแกรมส านักงานเบื้องต้น  20  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถน าความรู้ ทักษะ 
วิธีการ  และเทคนิค
ประยุกต์ใช้กับงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ลด
ระยะเวลาและข้อผดิพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
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6 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 12  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

เกิดความช านาญในการใช้
งานโปรแกรมตารางค านวณ   
ประยุกต์ใช้กับการท างาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การท างาน 

7 การสร้างเว็บไซต ์ 12  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
เพื่อประยุกต์ในการ
ออกแบบและสร้างเว็บไซด์
ได ้
 

8 การขายสินคา้ออนไลนด์้วยสมารท์โฟนและแท็บ
แล็ต 

12  ศูนย์ไอซีที ผู้ประกอบการ นักศึกษา 
และผูส้นใจ 

สามารถเปิดเว็บร้านค้า
ออนไลน์  จ าหน่ายสินค้า
ผ่านเว็บท่ีสร้างขึ้นได ้

9 การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ ์  20  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถใช้งานเครื่องมือ  
เมนูท่ีจ าเป็นตลอดจน
ก าหนดคุณสมบตัิที่เหมะสม
ในการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก  งาน
สื่อ   งานบรรจุภณัฑ์ที่
แตกต่างกันได ้

10 การตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ 20  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ส าหรับการตดัต่อวีดโีอและ
ภาพเคลื่อนไหว 

11 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์ 20  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอรไ์ด ้

12 การออกแบบและสร้าง Application  20  ศูนย์ไอซีที บุคลากร  เจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้สนใจ 

สามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
และเมนูค าสั่ง  และ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
จัดท าMobile Application 

13 การออกแบบผลติภณัฑ์และตราสนิค้า 30  ฝึกอบรม กลุ่มสมุนไพรบ้านปางหม ู พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ที่
ท าจากสมุนไพรบ้านปางหมู  
ออกแบบบรรจุภณัฑ์และ
ตราสินค้าของกลุ่ม 
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2. ผู้สูงอายุ 

 
 

3. เกษตรอินทรีย์/เกษตรการท่องเที่ยว /ชาติพันธุ์ 
ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน

ชั่วโมง 
หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 การเพาะเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร 45 ศูนย์ชาติ
พันธุ์ 

บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน ชุมชนสร้างอาชีพ  สร้าง
รายได ้

2 การออกแบบผลติภณัฑ์จากผ้าทอสีธรรมชาติ 45 แม่สะเรียง บ้านพะมอลอ เพิ่มมูลค่าผ้าทอ  โดยการ
ออกแบบและได้ผลิตภัณฑ์
ใหม ่

3 การทอผ้าด้วยกีเ่อว 45 ฝึกอบรม ชุมชนบ้านน้ าส่อม  ต าบล
ผาบ่อง 

สืบทอดวัฒนธรรม   และทอ
ผ้าให้มีคณุภาพตรงกับความ
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน
ชั่วโมง 

หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 การท าหุ่นคนด้วยโครงไม้ไผ่สบืทอดภูมิปญัญาไท
ใหญ่ 

30 ปาย ชุมชนบ้านแม่ของ ต าบลแม่
นาเติง 

สืบทอดประเพณี  
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น
ไทใหญ่  และสร้างเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีอัตลักษณเ์ป็น
ของชุมชน 

2 การท าตุ๊กตาไทใหญ่(โต)ด้วยเซรามิก 30 ปาย ชุมชนบ้านแม่ของ ต าบลแม่
นาเติง 

สืบทอดประเพณี  
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น
ไทใหญ่  และสร้างเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีอัตลักษณเ์ป็น
ของชุมชน 
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4. กลุ่มภาษา และการค้าชายแดน  
ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน

ชั่วโมง 
หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับผูป้ระกอบการ 45 ปาย ผู้ประกอบการ สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน
กับนักท่องเที่ยวจีน และ
น าเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยว 

2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ กพ. 20 ศูนย์ภาษา ประชาชนท่ัวไปที่ต้องการ
จะประกอบอาชีพ 
“ข้าราชการ” 

มคีวามรูด้้านการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้
ประกอบอาชีพได ้

3 สร้างพ่อแม่สองภาษา (Bilingual Parents) 20 ศูนย์ภาษา ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
อายุ 0 – 3 ปี 

ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสาร
กับลูกหลาน      เด็กได้รับ
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 

4 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 20 ศูนย์ภาษา นักเรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชนท่ัวไป 

มีทักษะการพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ 

5 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 20 ศูนย์ภาษา นักเรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชนท่ัวไป 

สามารถใช้ภาษาพม่าในการ
สื่อสารหรือสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆได ้

6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาส าหรับเด็ก (Plearn 
English) 

20 ศูนย์ภาษา นักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  
มีความสนุกและมั่นใจในการ
สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ 

7 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 20 ศูนย์ภาษา นักเรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชนท่ัวไป 

สามารถสื่อสาร  แนะน า
สถานท่ี  โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว 

 

 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
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6. งานช่าง 
ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน

ชั่วโมง 
หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 ช่างตัดผมชาย 30 ปาย ผู้สนใจทั่วไป มีทักษะการตดัผมชาย  
ประกอบอาชีพ 

2 การเกล้าผม ตัดผม ซอยผม สภุาพสตรี 45 ขุนยวม ผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะการตัดผม ซอยผม  
เกล้าผมสภุาพสตรี  สามารถ
ไปประกอบอาชีพเสริม 

3 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและพวงหรีด 30 ปาย กลุ่มแม่บ้านหมู่ 1                
ต าบลแม่นาเติง 

จัดตั้งกลุ่มผลิตการประดิษฐ์
ดอกไม้แห้งและพวงหรีดเพื่อ
จ าหน่าย 

4 การเย็บผ้าห่ม 16 ปาย ชาวบ้าน อบต.เวียงใต้ สร้างอาชีพการตดัเย็บผ้าห่ม 

5 งานปักลูกเดือยบนกระเป๋าใส่เหรยีญ 16 แม่สะรียง ผู้สนใจทั่วไป ปักลูกเดือยตกแต่งบน
กระเป๋าใส่เหรยีญ  เพื่อการ
จ าหน่าย 

6 การสานตะกร้าพลาสติก 30 แม่สะเรียง
พิพิธภัณฑ ์

ผู้สนใจทั่วไป 

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

สานตะกร้าในรูปแบบต่างๆ
เพื่อการจ าหน่าย 

รวมกลุม่สานตะกร้าเพื่อ
จ าหน่าย 

7 การตัดเย็บชุดไต 100 พิพิธภัณฑ ์ กลุ่มตดัเย็บเสื้อผา้ต าบล
จองค า และผูส้นใจ 

ยกระดับทักษะการตดัเย็บ
กลุ่มตดัเย็บฯ 

8 การเย็บเสื้อคลุม 30 พิพิธภัณฑ ์ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

รวมกลุม่เย็บเสื้อคลุมเพื่อ
จ าหน่าย 

9 การเย็บกระเป๋า 30 พิพิธภัณฑ ์ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

รวมกลุม่อาชีพเย็บกระเป๋า
เพื่อจ าหน่าย 

10 การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 18 ปางมะผ้า กลุ่มแม่บ้านบา้นหลุกข้าว
หลาม 

ได้กระเป๋าผ้าที่เป็นของชุมชน  
ซึ่งลวดลาย การตดัเย็บมี
ความปราณีต 

11 การตัดเย็บชุดนักเรียนหญิง 40 ฝึกอบรม ผู้สนใจที่มีพื้นฐานการใช้
จักรเย็บผ้า 

มีทักษะการตดัเย็บนักเรียน
หญิง  และรวมกลุ่มเพื่อรับตดั
เย็บชุดนักเรยีน 
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12 การตัดเย็บชุดนักเรียนชาย 40 ฝึกอบรม ผู้สนใจที่มีพื้นฐานการใช้
จักรเย็บผ้า 

มีทักษะการตดัเย็บนักเรียน
ชาย  และรวมกลุ่มเพื่อรับตัด
เย็บชุดนักเรยีน 

13 การตัดเย็บเสื้อไตโบราณ 40 ฝึกอบรม ผู้สนใจทั่วไปท่ีมีพื้นฐาน
การเย็บผ้าด้วยมือ 

ต่อยอดชุดความรู้ “ช่างตัด
เสื้อไต”               อนุรักษ์  
วัฒนธรรมประเพณีการแต่ง
กายของชาวไทใหญ่  และ
สร้างอาชีพเสริม 

14 ช่างตัดเย็บชุดสา่งลอง 45 ศูนย์วิจัย ผู้สนใจทั่วไปท่ีมีพื้นฐาน
การตัดเย็บหรือใช้จักรเย็บ
ผ้า 

ต่อยอดชุดความรู้ “ช่างตัด
เย็บชุดส่างสอง”อนุรักษ์  
วัฒนธรรมประเพณีชาวไท
ใหญ่  และสร้างอาชีพ 

15 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 30 ศูนย์วิจัย ผู้สนใจทั่วไป สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เบื้องต้นได้  และสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได ้

16 การต้องลาย 30 ศูนย์ชาติ
พันธุ ์

บ้านท่าโป่งแดง มีผลติภณัฑ์การต้องลายเพื่อ
การจ าหน่าย 

 
7. แปรรูป    

ที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน
ชั่วโมง 

หน่วยจัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1 การท าขนมจีนเส้นแห้งสตูรโบราณบ้านแม่ของ 24 ปาย บ้านแม่ของ ต าบลแม่นา
เติง 

ฟื้นฟูและสืบทอดการท า
ขนมจีนเส้นแห้ง 

เปิดร้านขายขนมจีนในชุมชน
จ าหน่ายในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว 

2 การท าอาหารพื้นบ้าน 8 ปางมะผ้า ชุมชนบ้านแม่ละนา รวมกลุม่การจดัท าอาหารให้
นักท่องเที่ยวและรับ
ท าอาหารให้กับกลุม่ต่างๆ 

3 การแปรรปูสมุนไพรจากไพล 15 ปางมะผ้า ชุมชนบ้านแม่ละนา สามารถท าผลิตภณัฑต์่างๆก
ไพล  เช่น ยาหม่อง  ท าใช้
และจ าหนา่ยในชุมชน 



๒๑ 
 

4 การท าหมอนสมุนไพร 20 แม่สะเรียง ผู้สนใจทั่วไป ผลิตเพื่อจ าหน่าย 

5 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กระเทียมด า 45 แม่ลาน้อย เกษตรกร  กลุม่
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

เพิ่มมูลค่าการจ าหน่าย
กระเทียมใหสู้งขึ้น 

6 การท าสบูส่มุนไพร 20 ขุนยวม ผู้ที่สนใจท่ัวไป สามารถท าสบู่และขายได ้

7 การท าขนมแบบนึ่ง 30 ขุนยวม ผู้ที่สนใจท่ัวไป สร้างอาชีพเสริม 

8 การท าขนมอบ 30 พิพิธภัณฑ ์ กลุ่มท าขนมชุมชนปา 

ล้อ 

ผลิตเพื่อการจ าหน่าย 

9 การท าอาหารว่าง 30 พิพิธภัณฑ ์ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

รวมกลุม่เพื่อรับท าอาหารว่าง
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

10 การแปรรปูจากเนื้อสัตว ์ 30 พิพิธภัณฑ ์ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

ผลิตเพื่อการจ าหน่าย 

11 การท าข้าวแต๋น 20 ฝึกอบรม ชุมชนบ้านผาบ่อง ผลิตขา้วแต๋นเพื่อจ าหน่าย
โดยต้องการให้ข้าวแต๋นอยู่ได้
นาน  กรอบนานกว่าท่ี
จ าหน่ายในปัจจุบัน 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. เนื่องจากหลักสูตรบริการวิชาการและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ มีทั้งท่ีเป็นหลักสูตรเดิมจากงบประมาณ 

๒๕๖๑ และหลักสูตรใหม่ ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเดิมว่าผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

๒. ควรมีการจัดท าคู่มือหลักสูตร โดยอาจท าในรูปแบบเอกสาร วีดีโอ เช่น หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า 
เพ่ือง่ายต่อการเผยแพร่และการน ากลับมาใช้ รวมทั้งเป็นหลักในการปฏิบัติส าหรับผู้ที่สนใจกับผู้เรียนรุ่น
ต่อไป 

๓. กลุ่มเป้าหมายควรจ าแนกเป็นอ าเภอ เป็นพ้ืนที่ เพื่อให้ทราบว่ามีหลักสูตรใดมีการจัดบริการซ้ า 
๔. ฝ่ายฝึกอบรมควรตั้งงบประมาณในการผลิตสื่อเพ่ือขยายผลการด าเนินงาน 
๕. ในการน าเสนอให้ฝ่ายฝึกอบรมแยกหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจน และให้

ระบุพ้ืนที่และจ านวนผู้รับบริการให้ชัดเจน 
๖. บางหลักสูตร เช่น การตัดต่อวีดีโอ ควรให้ผู้ที่ส าเร็จหลักสูตร น าไปถ่ายถอดให้กับสมาชิกในหมู่บ้านของ

ตัวเองได้ 



๒๒ 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๕.๑   เรื่อง พิจารณาอนุมัติบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่นปี ๒๕๕๘  

   ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) และบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จ   
                          การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่นปี ๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา      
                          ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ด้วยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาที่ ๑    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  

๑) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๖ คน  
๒) หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน  ๕ คน จ านวนรวม ๒๒ 

คนและในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๓) หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๑ คน  

และส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบผลการเรียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรอนุปริญญาพร้อมทั้งหลักฐานค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจากหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง อ าเภอปาย และ
อ าเภอปางมะผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง / รับทราบ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น 

๒.การด าเนินการ 

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา      
รุ่นปี ๒๕๕๘ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) และบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา รุ่นปี ๒๕๕๗ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนะ          
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 



๒๓ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม    

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และผู้ส าเร็จตกค้าง ให้เคร่งครัด 



๒๖ 
 

วาระท่ี ๕.๒   เรื่อง พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้(ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี    
                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วย
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอพิจารณา
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เสนอคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาม รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แผนการใช้ จ่ ายเงินรายได้ (ครั้ งที่  ๑ ) วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
วาระที่ ๕.๓   เรื่อง พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้  

ไทใหญ่และชาติพันธุ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน  มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน  

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และมูลนิธิ  ตกลงร่วมมือเพ่ือพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี/วิถีชีวิตไทใหญ่และชาติพันธุ์ให้กับนักเรียน  นักศึกษา ประชาชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งส่งเสริมแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน อาหารท้องถิ่น และอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒. การด าเนินการ 

ทั้งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และมูลนิธิ  จึงตกลงกันจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และชาติพันธุ์ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน  วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  มูลนิธิ ชุมชนแม่ ฮ่องสอน เสนอกรรมการสภาพิจารณา              
ตาม รายละเอียดดังนี้ 



๒๘ 
 

     
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย 

การด าเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และชาติพันธุ์ 

ระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วทิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  มูลนิธชิุมชนแม่ฮ่องสอน  

************************************* 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น  ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่าง 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ฝ่ายที่หนึ่ง 

- มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “มูลนิธิ”  ฝ่ายที่สอง 

- วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
นี้เรียกว่า “วิทยาลัยชุมชน”  ฝ่ายที่สาม 

ทั้งสามฝ่ายตกลงกันจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ไท
ใหญ่และชาติพันธุ์ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มูลนิธิ  และวิทยาลัยชุมชน  ตกลงร่วมมือในการด าเนินโครงการ
อุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และชาติพันธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

๑) เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี/วิถีชีวิตไทใหญ่และชาติพันธุ์ให้กับ
นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง   

๒) เพื่อส่งเสริมแหล่งจ าหน่ายสินค้าชมุชน อาหารท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อ ๒ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างเวที อาคารจ าหน่ายอาหาร 
อาคารชิมอาหาร ซุ้มประตูทางเขา้ ปรับปรุงหอไต ปูบล็อกคอนกรีต การก่อสร้างอื่นๆ หรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
ปลูกสร้าง การบริหารจัดการร่วมและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น 

 

         /ข้อ ๓ “มูลนิธิ”... 



๒๙ 
 

ข้อ ๓ “มูลนิธิ” มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ให้มูลนิธิสามารถใช้อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม   

ข้อ ๔  “วิทยาลัยชุมชน” มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีไทใหญ่และชาติพันธุ์  รวมถึงการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูก
สร้างอื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น 

 บันทึกความร่วมมือนี้จัดท าขึ้นสามฉบับ  มีความถูกต้องตรงกันทั้งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ทั้งนี้  คู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จะยกเลิกสัญญานี้ 

 
ลงชื่อ...................................................... 

(นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
 

 
ลงชื่อ................................................. 

(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

 
ลงชื่อ....................................................  

(ดร. จรูญ  ค านวนตา) 
ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน

แม่ฮ่องสอน 
 

 
ลงชื่อ.......................................... พยาน 

( นายนฤวุฒิ   นิรุติพงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ลงชื่อ.......................................... พยาน 

(นายสุเทพ  นุชทรวง) 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

 
ลงชื่อ......................................... พยาน 

(นายจิระ พานิชยานนท์) 
 กรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 

ลงชื่อ.......................................... พยาน 
( นางเรณู   นะนักวัฒน์ ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 
ลงชื่อ.......................................... พยาน 

(ดร. โยธิน  บุญเฉลย) 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน 
  

 
ลงชื่อ....................................... พยาน 

(นายจีรัง  ค านวนตา) 
กรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และ
ชาติพันธุ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๑. จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานต่างๆ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย ได้มีการน าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ จึงได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การน าเสนอโครงการเชิงวิจัยหรือเชิงทดลอง ในรูปแบบโครงการท่องเที่ยวกาแฟ โดยเข้าร่วมกับชุมชน ยกระดับชุมชน
ในเรื่องกาแฟ โดย (๑) ศึกษาเส้นทางกาแฟ (๒) ศึกษาเส้นทางธรรมชาติการปลูกกาแฟ (๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่
ประวัติศาสตร์กาแฟ จากเส้นทางอ าเภอปาย – ห้วยน้ าดั ง – เมืองน้อย – เมืองแหง – ห้วยแห้ง เป็นต้น                 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ตั้งคณะท างานลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากเส้นทางดังกล่าว ศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเขียน
โครงการเสนอของบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๒. ให้หน่วยจัดอ าเภอแม่สะเรียงรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหรือผลการด าเนินงานของ 
“ศูนย์สาละวินศึกษา” 
 

วาระท่ี  ๖.๒ เรื่องการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง  
 ๑. ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 
 ๒. การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจ าเดือน ธัพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม 

ประชุมวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
    
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 



๓๑ 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                               

  ประจ าเดือน ตุลาคม 
สรุปเรื่อง 

๒. ความเป็นมา 
ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๑๐,๒๙๖,๓๕๕    บาท ผูกพันงบประมาณ จ านวน          ๕๔๗,๑๗๐        บาท 
ตัดยอดงบประมาณแล้ว จ านวน         ๑,๙๑๔,๐๗๐.๖๒          บาท  รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ 
จ านวน      ๒,๔๖๑,๒๔๐.๖๒     บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน        ๗,๘๓๕,๑๑๔.๓๘       บาท  
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๑๐,๒๙๖,๓๕๕.๐๐ บาท แบ่งเป็น 
ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ก่อหนี้ผูกพัน+ตัดยอด

งบประมาณแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
๑ งบบุคลากร ๑,๘๒๐,๖๐๐.๐๐ ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๖,๖๐๐.๐๐ ๒๘ % 
๒ งบด าเนินงาน ๔,๖๓๒,๓๕๕.๐๐ ๑,๐๕๙,๒๘๐.๖๒ ๓,๕๗๓,๐๗๔.๓๘ ๒๒ % 

๓ งบลงทุน ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ - ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ ๐ % 

๔ งบเงินอุดหนุน ๙๑๓,๗๐๐.๐๐ ๘๔,๘๙๐.๐๐ ๘๒๘,๘๑๐.๐๐ ๙ % 

๕ งบรายจ่ายอื่น ๒,๒๘๔,๙๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๗๐.๐๐ ๑,๔๘๑,๘๓๐.๐๐ ๓๕ % 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๖,๓๕๕.๐๐ ๒,๔๖๑,๒๔๐.๖๒ ๗,๘๓๕,๑๑๔.๓๘ ๒๓ % 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เนื่องจากในไตรมาสแรกอยู่ในช่วงการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายอาจล่าช้า แต่ในช่วง

ไตรมาสแรกของปีนั้นควรมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ๓๓% 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด าเนินงานใน

เรื่องต่างๆนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภา เรียบร้อยแล้ว  
๒. การด าเนินการ 
 จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 



๓๔ 
 

การประชุม 
ครั้งที่ 

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ มติการประชุม ผลการด าเนินงาน 

๑/๖๒ วันที่ 
๑๙ กันยายน 
๒๕๖๑ 

เรื่อง ผลการจัด
กิจกรรม “มหกรรม 
นก โต และจอง
พารา” 

ศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

ให้รายงานผลการจัด
กิจกรรม “มหกรรม นก 
โต และจองพารา”ในที่
ประชุมกรรมการสภา 
ครั้งที่ ๒/๖๒ วันที่ ๓๐ 
พ.ย.๒๕๖๑ 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 
๒๐๐ คน 
- งบประมาณ  
           จากวิทยาลัยชุมชน/ชุมชน
บ้านทุ่งกองมู/อบจ./ร้านไข่มุก/สวท.
เชียงใหม่ 
- ผลที่ได้รับ  
           เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ทางศิลปวัฒนธรรม/มีการเผยแพร่
ข้อมูลด้านประเพณีผ่านช่องสื่อต่างๆ/
ผู้ร่วมงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
วัฒนธรรมไทใหญ่ 
- ปัญหา/อุปสรรค 
           จ านวนนก โต ที่เครือข่าย
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมลดลงจากท่ี
แจ้งไว้ 
 
น าเสนอในที่ประชุม โดยศูนย์ไทใหญ่
ศึกษา 

๑/๖๒ วันที่ 
๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

เรื่อง คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

ศูนยว์ิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

ให้รายงานผลการตอบ
รับเข้าเป็นกรรมการตาม
รายชื่อที่ได้เสนอ 

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมแบบ
ตอบรับและประสานบุคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ เพ่ือชี้แจง
บทบทหน้าที่ของกรรมการสรรหา 
 
น าเสนอผลการด าเนินงาน โดยนาย
ทรงศักดิ์  ปัญญา 

๑/๖๒ วันที่ 
๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

เรื่อง “ศูนย์สาละวิน
ศึกษา” 

หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอ
แม่สะเรียง 

ให้รายงานผลการ
ด าเนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค/ในการ
ขับเคลื่อนศูนย์สาละวิน
ศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนสร้าง
การเรียนรู้ 
- ประชุมขับเคลื่อนและระดมความ
คิดเห็น 
- หนังกลางแปลงย้อนยุค “มือปืน 2 
สาละวิน” 
- ก าหนดประเด็นการท างาน 
- แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์และ
บริหารจัดการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



๓๕ 
 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๓. เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม “มหกรรม นก โต และจองพารา” 

- สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมมหกรรมนก โต และจองพารา ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง ดังนี้ ที่อ าเภอ
ปายมีคุณอาภรณ์ แสงโชติ หรือป้าแหลง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนด าเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทใหญ่เช่นเดียวกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ได้รวบรวมชุมชนและเครือข่ายท าโคมสองพันกว่าใบ 
เพ่ือน าเสนอ ณ ที่ว่าการอ าเภอปายในวันที่ ๘ นี้ ชุมชนและเครือข่ายของป้าแหลงสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การท าปีกนก ร านก ก้าโต และตีกลองก้นยาว ป้าแหลงต้องการให้ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนส่ง
วิทยากรโดยเฉพาะครูส่างค ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนและเครือข่าย โดยทางชุมชนมีความพร้อม
ในการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเอง ทางกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเองได้มี
โอกาสเข้าชมผลงานของป้าแหลงแล้ว คาดว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนน่าจะร่วมกับป้าแหลงเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม และถือเป็นโอกาสที่หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปายและศูนย์ไทใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ชุมชนอ าเภอปาย จะได้ท างานร่วมกัน ดังนั้นในที่ประชุมขอมอบให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประสานป้าแหลงเพ่ือขยายพ้ืนที่การด าเนินงานสู่อ าเภอปาย 
- การด าเนินกิจกรรมใดของศูนย์ไทใหญ่ศึกษานั้น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมโดยสนับสนุน
แหล่งงบประมาณและอ่ืนๆเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทใหญ่ 
- จังหวัดแม่ฮ่องสอนควรจัดกิจกรรมกิ่งกะหล่าโลก น าโดยศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน เนื่องจากทางศูนย์ฯมีบุคลากร คือ นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาของศูนย์ฯ ที่จะ
สามารถดึงเครือข่ายที่มีนกกิ่งกะหล่าเข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยเริ่มจากชาวไทใหญ่ตามชายแดนติดกับ
แม่ฮ่องสอน หรือชาวไทใหญ่อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว ที่อ่ืนฯที่มีการอนุรักษ์กิ่งกะหล่ามารวมกัน โดย
จัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้
งบประมาณไม่มากนัก เนื่องจากเชื่อว่าทุกฝ่ายจะมาร่วมกิจกรรมด้วยจิตสาธารณะ หากทางวิทยาลัย
ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ จะท าให้ให้วิทยาลัยชุมชนเองเกิดเครือข่ายขึ้นมากมายทั้งใน
และนอกจังหวัด 
- แหล่งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมกิ่งกะหล่าโลกที่ไม่ควรมองข้าม คือ ส านั กงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากที่กรรมการสภาได้มีโอกาสเข้าร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้ทราบว่างบประมาณเกี่ยวกับแหล่งประวัติศาสตร์นั้นมี
ประมาณ ๔ – ๕ ล้านกว่าบาท แต่ไม่มีหน่วยงานไหนขอใช้งบประมาณเพ่ือท าเรื่องนี้ หากวิทยาลัยชุมชน
ตั้งทีมเขียนแผนโครงการวัฒนธรรมกิ่งกะหล่าโลกเสนอของบประมาณเข้าไปคาดว่าจะมีโอกาสได้รับ
สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ ในที่ประชุมขอมอบนางสาวบุษกร สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
ประสานส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป 
- ควรมีการผลักดันกิจกรรมก้าโตสู่สากลด้วย 
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๔. เรื่อง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
- สืบเนื่องความก้าวหน้าของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน มอบตัวแทนโดย
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ กรรมการสภา ผู้ช่วยเลขากรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ลงพ้ืนที่
ประสานบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่
ในการเป็นกรรมการ 

๕. เรื่อง “ศูนย์สาละวินศึกษา” 
- ควรมีการวางแผนการท างานร่วมกันให้ชัดเจน เพ่ือท างานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งเขียน
โครงการบรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
- เนื่องจากโครงสร้างของศูนย์สาละวินศึกษานั้นมาจากหลายองค์กร การด าเนินกิจกรรมควรวางแผน
ร่วมกันให้ชัดเจน ลงศึกษาพ้ืนที่สาละวิน รวบรวมข้อมูลน ามาเขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 
- ควรเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หรือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากลักษณะโครงการ 
- ควรมีการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับสาละวิน เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมต่อไป 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการลานกิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทใหญ่ 
                      และชาติพันธุ์บนฐานการจัดการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา                                  
                      ในงานเปิดเมิงไต ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

อนุสนธิจากการประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้
แนวคิดศาสตร์พระราชาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ไทใหญ่
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ผ่านมา ทางที่ประชุมมีมติให้มีการจัดเวทีสาธิตผลผลิตและเรียนรู้วัฒนธรรมไทใหญ่
และชาติพันธุ์อ่ืนๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการสาธิตผลผลิตหรือผลงานของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพและวัฒนธรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นั้น  

๒.  การด าเนินการ 
เพ่ือเป็นการสาธิตผลผลิตหรือผลงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเชิงประจักษ์ วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดลานกิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์บนฐานการจัดการเรียนรู้จากฐานชุมชน
ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ภายในงานเปิดเมิงไต ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

ก าหนดการ 
ลานกิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์บนฐานการจัดการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิด

ศาสตร์พระราชา 
วันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 



๓๗ 
 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
- ชมการจัดแสดงผลผลิตและผลงาน การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ ตามอัธยาศัย 

  ๑. โรงเรียนบ้านในสอย 
   - ข้าวปองต่อ 

- ข้าวแตกปั้น 
- งานต้องลายประยุกต์ 
- น้ าสมุนไพร 

๒. โรงเรียนหนองเขียว 
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง 

๓. โรงเรียนนาปู่ป้อม 
- สร้อยคอและสร้อยข้อมือลูกปัด 
- น้ าพริกเห็ดนางฟ้า 
- แหนมเห็ดนางฟ้า 
- ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
- น้ าสมุนไพร  

๔. โรงเรียนบ้านสบป่อง 
- อาหารไทใหญ่ : แกงฮังแล  ต าขนุน  น้ าพริกคั่วทราย 

๕. โรงเรียนกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 
- อาหารไทใหญ่ : ไก่อุ๊บ : ข้าวสวย 
- ข้าวสารพันธุ์พ้ืนเมือง 

 - การแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ จากโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 
๑. โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 

 - ร ากุ๊บ  
- ร าม่องฉ่วยยี  
- ร าไต  
- ร านก 

๒. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 
- ร ามองเชิง 
- ร าไต 
 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
- ชมการจัดแสดงผลผลิตและผลงาน การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ ตามอัธยาศัย 

๑.โรงเรียนบ้านวนาหลวง 
 - สบู่สมุนไพรออแกนิค 
 - ผ้าทอ 
 - ชาสมุนไพร 
 - กาแฟออแกนิค 
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๒. โรงเรียนบ้านในสอย 
   - ข้าวปองต่อ 

- ข้าวแตกปั้น 
- งานต้องลายประยุกต์ 
- น้ าสมุนไพร  

๓.โรงเรียนหนองเขียว 
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง 

๔. โรงเรียนกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 
- อาหารไทใหญ่ : ไก่อุ๊บ : ข้าวสวย 
- ข้าวสารพันธุ์พ้ืนเมือง 

๕. โรงเรียนนาปู่ป้อม  
- สร้อยคอและสร้อยข้อมือลูกปัด 
- น้ าพริกเห็ดนางฟ้า 
- แหนมเห็ดนางฟ้า 
- ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
- น้ าสมุนไพร 

 - การแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ จากโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 
๑. โรงเรียนบ้านหนองเขียว 

 - การแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงขาว 
๒. โรงเรียนบ้านในสอย 

- การแสดงตอยอฮอน 
๓. โรงเรียนกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 

- การร านก 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- ชมการจัดแสดงผลผลิตและผลงาน การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ ตามอัธยาศัย 
๑.โรงเรียนบ้านวนาหลวง 

 - สบู่สมุนไพรออแกนิค 
 - ผ้าทอ 
 - ชาสมุนไพร 
 - กาแฟออแกนิค 

๒.โรงเรียนพุทธเกษตร 
 - ข้าวกล้องอินทรีย์ 
 - ข้าวไรท์เบอรี่อินทรีย์ 
 - แป้งข้าวไรท์เบอรี่อินทรีย์โม่ 

๓.โรงเรียนบ้านในสอย 
   -ข้าวปองต่อ 

-ข้าวแตกปั้น 
-งานต้องลายประยุกต์ 
-น้ าสมุนไพร 



๓๙ 
 

๔.โรงเรียนหนองเขียว 
 - ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง 
 - การแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ จากโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 

๑. โรงเรียนบ้านหนองเขียว 
 - การแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงขาว 

๒. โรงเรียนบ้านในสอย 
- การแสดงตอยอฮอน 
 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
- ชมการจัดแสดงผลผลิตและผลงาน การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ ตามอัธยาศัย 

๑.โรงเรียนบ้านวนาหลวง 
 - สบู่สมุนไพรออแกนิค 
 - ผ้าทอ 
 - ชาสมุนไพร 
 - กาแฟออแกนิค 

๒.โรงเรียนพุทธเกษตร 
 - ข้าวกล้องอินทรีย์ 
 - ข้าวไรท์เบอรี่อินทรีย์ 
 - แป้งข้าวไรท์เบอรี่อินทรีย์โม่ 

๓.โรงเรียนบ้านป่าลาน 
 - ปานซอย 
สาธิตการตอกปานซอย 

๔. โรงเรียนบ้านคาหาน 
 - ชุดไทใหญ่ 
 - กระเทียมดอง 

๕.โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 
 -น้ าพริกเห็ด 
 -น้ ามันสมุนไพรไล่ยุง 

- การแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ จากโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 
๑.โรงเรียนบ้านใหม่ 

 - ก้าแลว 
 - ร านก 
 - ร าไต 

๒. โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 
 - ร าฮับโหม โจมต้อน ฟ้อนเมืองสามหมอก 

  
 

 
 



๔๐ 
 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
- ชมการจัดแสดงผลผลิตและผลงาน การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ ตามอัธยาศัย 

๑. โรงเรียนบ้านสบป่อง 
- อาหารไทใหญ่ : แกงฮังแล  ต าขนุน  น้ าพริกคั่วทราย 

๒.โรงเรียนบ้านป่าลาน 
ปานซอย 
- การสาธิตการตอกปานซอย 

๓. โรงเรียนบ้านคาหาน 
- ชุดไทใหญ่ 
- กระเทียมดอง 

๔. โรงเรียนกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘ 
- อาหารไทใหญ่ : ไก่อุ๊บ : ข้าวสวย 
- ข้าวสารพันธุ์พื้นเมือง 

- การแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ จากโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 
๑. โรงเรียนกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 

 - ร านกกิ่งกะหล่า 
๒.  โรงเรียนบ้านใหม่ 

 - ก้าแลว 
 - ร านก 
 - ร าไต 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ควรมีแผ่นพับ หรือโบรชัวร์(Brochure) ไปไว้ยังโรงแรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว 

 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา  
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม 

และด าเนินโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ ของชุมชนตามหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ และหน่วยบริการการศึกษาประจ าอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้  นายสุรินทร์  มหาวรรณ์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนขอรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อไป ดังนี้ 

 
 



๔๑ 
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๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
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๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ให้รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในที่ประชุมสภาทราบ

อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
                      พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๕๙๓,๓๐๐ บาท 

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตาม รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุมัติจัดสรร 
 

 
 
 



๕๐ 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง การพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน   
                        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๙(๓) ระบุการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ       
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตรงตามความต้องการของประชาชนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอน าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 ๕.๗ ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ  

เมื่อพิจารณาตามผลการประเมินองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ พบว่า คะแนนเฉลี่ย 3.81 
ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ  พบว่าองค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการได้คะแนน 2.00 การด าเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง องค์ประกอบที่ 2 การ
จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา คะแนนเฉลี่ย 3.97 การด าเนินงานอยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 6 การท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ การจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.78 ผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับดี องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต้องพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาจากปัจจัยนาเข้าคะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี การประเมินกระบวนการได้คะแนนเฉลี่ย 
3.47 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ และผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ แสดงว่าวิทยาลัยได้ใช้ปัจจัยนาเข้ามาก กระบวนการดีพอสมควร แต่ส่งผลสะท้อนให้
ผลลัพธ์ มีคุณภาพดียิ่งข้ึนแสดงถึงความตั้งใจของผู้ปฏิบัติที่พยายามผลักดันให้คุณภาพงานมีผลลัพธ์ที่ดี 

 
 
 
 

 



๕๒ 
 

 ๕.๘ ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ผลการด าเนินงานตามาตรฐานการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 3.81 ผลการด าเนินการอยู่

ใน ระดับดี โดยมีมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี
มาก มาตรฐานที ่2ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67 ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 
ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับควรปรับปรุง แสดงถึงผลลัพธ์ด้านบัณฑิตอยู่ในระดับดี ด้าน
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี การบริหารการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดี แต่ด้านการสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยควรเร่งหาวิธีการด าเนินการโดยเร่งด่วน  
 
๕.๙ ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 ผลการด าเนินการอยูใ่นระดับดี ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.56 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี ด้านการเงินได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการด าเนินการอยู่ใน ระดับพอใช้ และด้าน
บุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลการด าเนินการอยู่ใน ระดับดี แสดงว่าถ้าพิจารณาตาม
มุมมองของการบริหารจัดการทุกมุมมองอยู่ในระดับดีทุกประเด็น ยกเว้นด้านการเงินอยู่ในระดับพอใช้ เพราะไม่ได้น า
รายงานทางการเงินเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน และขาด การจัดท าแผลกลยุทธ์ทางการเงิน  
 
๕.๑๐ ข้อสรุปตามมุมมองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

ผลการประเมินในภาครวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 ผลการด าเนินการระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละ
มาตรฐาน เป็นดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 ด้านกายภาพ ผลการประเมินได้คะแนน 4.00 อยู่ในระดับดี แสดงถึง
บรรยากาศของภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและเหมาะสม 1.2 ด้านวิชาการ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 
อยู่ในระดับดี แสดงถึงความใส่ใจของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา 1.3 ด้านการเงินผลการประเมินได้คะแนน 3.00 อยู่ใน
ระดับต้องพอใช้ 1.4 ด้านการบริหารจัดการผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 3.63 อยู่ใน ระดับดี แสดงถึงระบบและ
กลไกในการบริหารงานของวิทยาลัยที่ทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่  1 ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.83 แสดงถึงวิทยาลัยชุมชนได้มีการให้ความส าคัญในดูแลทางด้านกายภาพและมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนสอนในระดับดี มาตรฐานที่ 2 ด้านดาเนินการด าเนินการตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา พบว่า 2.1 ด้าน
การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ แสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยังขาดประสิทธิภาพ 2.2 ด้านงานวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการก ากับติดตามงานวิจัยตลอดจน ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยเพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน 2.3 ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ผลการด าเนินการได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 การด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ แสดงถึงการ
บริหารจัดการที่ตอบโจทย์ชุมชนในพ้ืนที่และชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ มีผลลัพธ์ที่เกิดจากชุมชนสูง ชุมชนมี
ความพึงพอใจอย่างยิ่ง 2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ใน
ระดับพอใช้ แสดงถึงการด าเนินด้านทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและกลไกในการด าเนินงานยังมีปัญหา
ด้านการพัฒนา และน ามาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สรุปผลรวมของมาตรฐานที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับ
ดี แสดงถึงการบริหารจัดการพันธกิจ 4 ด้านของวิทยาลัยชุมชน มีการบูรณาการด้วยกันอย่างเป็นระบบและเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

 



๕๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม    
ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ข้อมูลระหว่างแผนกับการเงินไม่สอดคล้องกัน ในส่วนผู้รับบริการวิชาการ ควรจัดประชุมคณะท างาน

สะท้อนปัญหาเพื่อปรับแผนและฐานข้อมูลต่อไป 
- ให้ทบทวนตัวชี้วัด พิจารณากระบวนการและปัจจัยน าเข้า  
- ควรท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเข้าสภาและรายงานทางการเงินเข้าสภาไตรมาสละครั้ง ให้บรรจุในวาระ 

มีปัญหาในการจัดการข้อมูลในการตอบค าถามตามตัวชี้วัด เนื่องจากบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลไม่แตก
และไม่เป็นระบบพอ อธิบายกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่ข้อ ๑ – ๕ ไม่ได้ จึงส่งผลให้การตอบตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
 

วาระท่ี ๕.๒   เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะมีการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ในรายวิชาบล็อกคอร์ส (รายวิชาที่ ๕ –๖ ) ตั้งแต่วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  พร้อมกันทุกหน่วย
จัดการศึกษาอ าเภอ แต่ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว ติดภาระกิจไม่
สามารถสอนตามก าหนดได้ นั้น  

๒.การด าเนินการ 

ในการนี้ ส านักวิชาการ  ซึ่งได้รับการประสานจากหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอน (รายวิชาบล็อกคอร์ส) จ านวน  ๔  ราย หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้า 
จ านวน ๑ ราย  และได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลศักยภาพอาจารย์ผู้ สอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๕ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอน (รายวิชาบล็อกคอร์ส) จ านวน  ๔  ราย 
 
วาระท่ี ๕.๓   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง   
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ได้จัดท าแผนโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน           
(ฝึกอบรมหลักสูตร) ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณ                
จ านวน ๕๔๖,๗๐๐ บาท จ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๓ หลักสูตร นั้น 

๒. การด าเนินการ 

                ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขออนุมัติ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน                  
ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน............๑๔..........หลักสูตร ขอเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/รายได้ 

“หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต” 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรฝึกอบรม (ต่ ากว่า 45 ชัว่โมง) 

สาขาวิชา หมวด/หมู่วิชา ชื่อหลักสูตร รหัสวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

ศิลปกรรมศาสตร ์ พื้นฐานทางศิลปกรรม การท าตุ๊กตาไทใหญ่(โต)ด้วยเซรามิก 01030101 30  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร ์ การขายสินคา้ออนไลนด์้วยสมารท์โฟนและแท็บเล็ต 01071156 12 

 
 
 
 
 
คหกรรมศาสตร ์

อาหารและโภชนาการ การท าขนมจีนเส้นแห้งสตูรโบราณบ้านแม่ของ 01080101 24    
การท าขนมแบบนึ่ง 01080105 30    

 
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย    

การตัดเย็บผา้ห่ม 01080213 16      

การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 01080214 18 
การตัดเย็บเสื้อคลมุ        01080215 30  
การตัดเย็บเสื้อไตโบราณ 01080220 40    
การตัดเย็บชุดนักเรียนชาย 01080235 40   
การตัดเย็บชุดนักเรียนหญิง 01080236 49 

ศิลปประดิษฐ์ การท าหมอนสมุนไพร 01080507 20 
การสานตะกร้าพลาสติก 01080511 30 
การท าหุ่นคนด้วยโครงไม้ไผ่สบืทอดภูมิปญัญาไทใหญ่   01080505 30  

งานปักลูกเดือยบนกระเป๋าผ้าใสเ่หรียญ 01080506 16 
 



๕๖ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

จ านวน ๑๔ หลักสูตร 
 
วาระที่ ๕.๔   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑)  
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา  
ตามที่ วิ ท ย าลั ยชุ มชนแม่ ฮ่อ งสอน  ได้ จั ดท าแผน ฝึ กอบรม ห ลั กสู ต ร พั ฒ นาอาชี พ                   

(๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๐๙,๐๐๐ บาท จ านวน
หลักสูตร ทั้งสิ้น  ๙ หลักสูตร นั้น 

๒.การด าเนินการ 

                ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน จึงขออนุมัติ โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ           
หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน............๓...........หลักสูตร ขอเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/รายได้ 

“หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต” 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) 

สาขาวิชา หมวด/หมู่วิชา ชื่อหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง 
บริหารธุรกิจ

และการจัดการ 
ธุรกิจและการบริการ การตัดผม ซอยผม เกล้าผมสุภาพสตรี 

  
01060703 45   

คหกรรมศาสตร์   ผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างตัดเย็บชุดส่างลอง 01080234 45 
สิ่งทอ การทอผ้าด้วยกี่เอว  01080603 45   

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๓ หลักสูตร 
 
 
 
 



๕๗ 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง  
 ๑. ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒. การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม   

ประชุมวันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
    
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

 



๕๘ 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


