
 
๑ 

 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
 

วันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๙ เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายภานุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายรอน   ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. ดร.โยธิน     บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นางกันทนา      ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๓. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล    
๔. นางสาวสมนวรรณ    ธรรมดีกุล นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในทีป่ระชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.๑  เรื่อง – ไม่มี – 
 
วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
      ไปพลางก่อน (ครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง  

งานงบประมาณ แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ไปพลางก่อน  (ครั้งที่ ๑) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๙๓๐.๐๐ บาท 
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจ าแนกเป็น 

๑. งบบุคลากร วงเงิน ๓๒๙,๔๓๐ บาท 
๒. งบด าเนินงาน วงเงิน ๗๗,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
   ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/2563 เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน

2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
หน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน             
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/2563 เมื่อวันที่ 

๒๙ กันยายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
           ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
งานงบประมาณ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอน

งบประมาณให้ วิทยาลัยชุมชน แม่ ฮ่องสอนประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖๓ ไปพลางก่อน  รวมทั้ งสิ้ น               
จ านวน  ๔๐๖,๙๓๐.๐๐  บาท ขณะนี้การด าเนินการเบิกจ่าย เป็นดังนี้ 
- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน    -  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    -  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    -  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน   ๔๐๖,๙๓๐.๐๐  บาท  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง  
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  4 – 7 พฤศจิกายน 2563              
โดยมีรายนามกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

๑) ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
๒) รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ  กรรมการ 
๓) นางปาริฉัตร  กุลเลี้ยง  กรรมการ    

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 

วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 
 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)        

โดยด าเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับผู้มีผล
การเรียนดีและยากจน จ านวน 30 ทุน โดยมีผู้มาสมัครขอรับทุน ๓๙ ราย ผ่านการคัดกรอง ๓๐ ราย ยืนยันและท า
สัญญารับทุน ๒๓ ราย ปัจจุบัน สละสิทธิ์ ๓ ราย คงเหลือ ๒๐ ราย ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการปัจจุบัน มีดังนี้ 

๑)  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ น าโดยนายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร(ทุน กสศ.) บุคลากร
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด ศึกษาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หอมเอ้ืองแซะ และการ
ปลูกโกโก้อย่างครบวงจร เพ่ือน าองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในชุมชน โดยมีอ.มณเทียน  แสนดะหมื่น และ
บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรแก่นักศึกษา 

๒) - วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ น าโดยนายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร(ทุน กสศ.) เข้าพบคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน และระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยสรุปองค์ความรู้จากการลงพ้ืนที่ ศึกษาดูงาน
ในแหล่งเรียนรู้ 
- ศึกษาเรียนรู้การให้บริการของศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ศูนย์พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๓) - วันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุเทพ  นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย
นายจิระ  พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมและติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง ส านักงานหน่วยจัดการศึกษา หอพักนักศึกษา ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ห้องเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง และค่ายนักศึกษา กสศ.       
(อุทยานแห่งชาติแม่เงา) 
- มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เพ่ือความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ        
จัดโครงการสร้างกระบวนการเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

๔) นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ องผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร(ทุน กสศ.) บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สวด ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการท าภาชนะจากใบไม้ ณ บ้านทบศอก ต าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการด าเนินการอย่างเข้มแข็งท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า โดยมีคุณรดาณัฐ  อุปนิชากร หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงาน 
และกลุ่มองค์กรเกษตรกร “กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านนาเปะ” ร่วมเป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
 

 



 
๖ 

 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 
  เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา        

ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ มีดังนี้ 

 
 



 
๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๘ 

 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการลงเก็บ เพ่ือทางผู้รับผิดชอบงาน
ฝึกอบรม จะได้น ามาปรับหลักสูตรบริการวิชาการให้ตรงกับนโยบายสถาบัน และปรับหลักสูตรบริการ
วิชาการเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

 
 
 



 
๙ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  เรื่อง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการด าเนินงานใน
รอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ จึงขอให้
วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน แล้วส่งผล
การประเมินพร้อมเอกสารถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
การพิจารณา 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน  เพ่ือประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน โดยอาศัยรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน ข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ แล้วน าเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน 

2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน เป็นประธาน และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ เพ่ือประเมินรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน ๓ คน  
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายสุเทพ  นุชทรวง ประธานกรรมการ 
๒ นายจิระ  พาณิชยานนท์ กรรมการ 
๓ พ.ต.ท.จักร์  สายแก้ว กรรมการ 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน  
และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๒ คน เปน็กรรมการ เพื่อประเมินรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายโยธิน  บุญเฉลย ประธานกรรมการ 
2 นายภานุเดช  ไชยสกุล กรรมการ 
3 นายรอน  ใจกันทา กรรมการ 

และให้มีการประเมินในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
 



 
๑๐ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน(ผู้แทนอุดมศึกษา)  
  แทนต าแหน่งทีว่่างลง 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยจะครบก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง           
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน และกรรมการซึ่ง
เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ให้ส่งรายชื่อถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น 

เนื่องด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษามีเพียงผู้เดียวคือ ผศ.ดร.
อภิชาติ   ไตรแสง และได้ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงท าให้กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา สิ้นสุดลง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงาน(อธิการบดี) เสนอชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จ านวนหนึ่งคน เพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
การพิจารณา 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เสนอชื่อผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งคน เพ่ือเป็นกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน         
คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้        
จึงขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายชื่อตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง เพื่อพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อแต่งตั้งเป็น 

  กรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง  

อ้างถึงหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่  อว ๐๖๑๐(๓)/๓๒๐๐ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓           
เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะครบก าหนด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงให้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ        
ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ให้ส่งรายชื่อถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
การพิจารณา  
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาเสนอ ๑) รายชื่อ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน ๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ 
๑) เสนอชื่อ นายสุเทพ  นุชทรวง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง 
๒) เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
 



 
๑๑ 

 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 
                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ด้วยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.๒๕๕๘ และเพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอแผนการใช้
จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายการ  รายรับ   รายจ่าย   หมายเหตุ  
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2562 397,993.92      
รายรับ    ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2563 479,225.13     
รายจ่าย   ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2563      508,211.04    
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป 2564 369,008.01      
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564 520,000.00      
รวมประมาณการเงินรายได้ 2564 889,008.01      

แผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2564     ๖๘8,150.00    

      - ค่าสาธารณูปโภค      2๔0,000.00  
      - ค่าตอบแทนผู้ประเมินประกันคุณภาพฯ        21,000.00  
      - ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา      200,000.00  
      - โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร     227,150.00  

การพิจารณา  
 จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตอินุมัตติามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา                
  ปีการศึกษา ที่ ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

สรุปเรื่อง 
ส านักวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย ได้ศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาท่ีจบ 2  เพ่ิมเติมจ านวนรวม 3 ราย ดังนี้ 
๑) นายแคท กู่ละ   รหัสนักศึกษา ๕๙๐๑๐๓๐๐๕๔๐๐๒ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
๒) นายณรงค์ฤทธิ์  แสนเฉลียว รหัสนักศึกษา ๕๙๐๑๐๓๐๐๕๔๐๐๓  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
๓) นางสาวณัฐรัตน์ วงค์แสน รหัสนักศึกษา ๕๙๐๑๐๓๐๐๕๔๐๐๔  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 

และส านักวิชาการได้ท าการตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและผลการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัด
เสนอรายงานรายชื่อน าเสนอผู้อ านวยการ เพ่ืออนุมัติการส าเร็จการศึกษาต่อไปและน าเสนอคณะอนุกรรมการสภา
วิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง/เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว  
การพิจารณา  
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายชื่อผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษาท่ี ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายชื่อผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษาท่ี ๒๕๖๒ ภาคการศึกษา 
ที่ ๒ เพ่ิมเติมจ านวนรวม 3 ราย ของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย ตามเสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
 ส านักวิชาการ แจ้งว่า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีนโยบายด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน และส านักวิชาการ ได้มี
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน โดยทั้งนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 สาขาวิชา  ได้แก่   

- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
- สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 

การพิจารณา  
 ส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณา
อนุมัติรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2563 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2563 จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

วาระที่ ๔.๗ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษา            
        ที่ 2/2562 ครั้งที่ ๒  
สรุปเรื่อง 
 ส านักวิชาการ แจ้งว่า จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์
ผู้สอนที่ยังไม่ส่งผลการเรียนจ านวน 16 รายวิชา ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และให้รายงาน
สาเหตุในรายวิชาที่มีผลการเรียน I และ F ในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 5/2563  ได้สรุปผลการเรียน 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณา  
 ส านักวิชาการ ขอรายงานผลการเรียนจ านวน 16 รายวิชา และรายงานสาเหตุในรายวิชาที่มีผลการเรียน I 
และ F เสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน       
โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันจันทร์ ที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป               

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 



 
๑๖ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 



 
๑๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
 

  


