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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
 

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายปกรณ์   จีนาค า  (ผู้แทน) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายรอน   ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. ดร.โยธิน     บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายภาณุเดช   ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. ผศ.ดร.อภิชาติ    ไตรแสง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. พลเอกธนยศ   พริ้มทองฟู  
๒. รศ.ดร.ศักดิ์ดา   จงแก้ววัฒนา 
๓. ดร.สายบัว   เข็มเฟือง 
๔. ส.ต.เจษฎา   จอมแปลง 
๕. ร.อ.เสริมคุณ   เสนีวงศ์   หัวหน้าศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ จ.มส. 
๖. นายเกียรติพงศ์  มั่นคง   เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จ.มส.   
๗. พ.อ.มงคล   ปาก าทา  รอง ผอ.รมน. จ.มส.  
๘. นายเกียรติศักดิ์  วนากมล  รองนายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
๙. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ    
๑๑. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑.๑  เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”                          
       โดยพลเอกธนยศ  พริ้มทองฟู 

สรุปเรื่อง 
ศาสตร์พระราชา ร.9 พระราชทาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา 
- แนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ  
- หลักการทรงงาน 
- หลักคิด วิธีการ 
- คุณสมบัติผู้น าไปปฏิบัติ 
- ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
   “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
ทรงพระราชทาน 
- ความหมายขอบเขต..การพัฒนาที่ยั่งยืน 
-    หลักคิด วิธีการ.. 
-    สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประชาชน 
-    พัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองดี และมีความม่ันคง 
- คุณสมบัติของนักพัฒนา 

2519 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ส่งทีมท างานททหาร-พลเรือน) ปกปิดความลับ ส ารวจพื้นที่ต่าง ๆ 
ท าโครงการ..ระยอง..ปราจีนบุรี..แม่ฮ่องสอน..เลย..เชียงใหม่..จันทบุรี 
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โครงการตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2522 – 2525  ทดลอง ค้นคว้า สาธิต 
- ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 

- ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ 

- ศูนย์พัฒนาในสอยตามพระราชด าริ 

-    ศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้มตามพระราชด าริ 

พ.ศ. 2526 – 2530 น าผล ไปขยายสู่ราษฎร หมู่บ้านเป้าหมาย 
-    คณะท างานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 
-    คณะท างานศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ 
-    คณะท างานศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2530 – .....ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการน าไปขยายสู่ราษฎร หมู่บ้านเป้าหมายอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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ความเจ็บไข้ได้ป่วยของ..จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- การท าลายและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดิน ป่าน้ า หมอกควันไฟป่า)  
- การขยายพ้ืนที่(ท ากิน/ท าท่ีพักอาศัย/ท าธุรกิจค้าขายท่องเที่ยว/รุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
- การท าเกษตรผิดวิธีและใช้สารเคมีเข้มข้น 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน  
- การขาดแคลนแรงงานคนหนุ่มสาวภาคการเกษตร  
- การเปราะบางทางสังคมครอบครัวและชุมชน  
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
- การค้ามนุษย์/ใช้แรงงานเด็ก การละเมิดศีลธรรม  

บ่งชี้ถึง..การพัฒนาที่ไม่ได้สมดุล ไม่ส่งผลต่อความยั่งยืน สาเหตุ..ไม่ยึดปฏิบัติในศาสตร์พระราชา 
สมมติฐาน..อาจเป็นเพราะ.. 

- ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่กระจ่างชัด 
- ไม่เชื่อถือ ไม่ศรัทธา 
- ไม่มีใจ ไม่ทุ่มเทเพียรพยายาม  

แก้ไขบ าบัดอาการป่วยอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใคร..ควรเป็นแกนหลักน าแกไ้ขบ าบัด 
- วชช.มส...ฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี แสดงบทบาทร่วมสู่ความยั่งยืน และ ผลิตนักพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ 
- มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน + ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา...ฐานขับ เคลื่อนเสริมสนับสนุน มิติด้าน..สังคม วัฒนธรรม 

ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ ความม่ันคง..  
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- ปรับกระบวนความคิด มุ่งยึดนัยยะแห่งพระราชด าริ น าสู่การปฏิบัติ..ให้บรรลุผลส าเร็จ 
- ปรับกระบวนทัศน์ให้เป็นแบบองค์รวม(Holistic) ....ปรับกระบวนการศึกษาเรียนรู้..การท างาน..มุ่งบูรณา

การงานและใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และกลมเกลียวกันของทุกภาคส่วน  
- ปลูกฝัง(เยาวชน) สร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตบุคลากรระดับชุมชนถึงจังหวัด ให้เป็นนักพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ 
- พัฒนา ผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เสริมสนับสนุนกันและกันในทิศทางเดียวกัน 

วชช.แม่ฮ่องสอน 
- วิสัยทัศน์..“ เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ” 
- อัตลักษณ์..“ สร้างศักยภาพ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” 
- เอกลักษณ์..“ วชช.แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่สาธารณะ พัฒนาท้องถิ่น ” 
- ปรับทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเดิม ให้เป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กัน มุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกัน(การศึกษาปฐมวัย..การปกครองท้องถิ่น..สาธารณสุขชุมชนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..การจัดการทั่วไป..
เทคโนโลยีการเกษตร) 

- สร้างหลักสูตร ผลิตนักพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ระดับ..ชุมชน..ท้องถิ่น..อ าเภอ..จังหวัด 

คุณสมบัตินักพัฒนาตามแนวพระราชด าริ..ประกอบด้วย  
1. มีความกตัญญูต่อชาติบ้านเมือง  
2. มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถสูง ทั้งทางวิชาการ และ การประสานงาน  
3. มีความบริสุทธิ์ใจ มีมนุษยธรรม และมีความเมตตา  
4. มีความตั้งใจจริง มีความอุตสาหะวิริยะ มีความคิดริเริ่มและมีการคิดค้นอย่างฉลาด  
5. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

“การน้อมน าศาสตร์ของพระองค์ไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลส าเร็จ” ถือเป็น... 
- การรักษาแนวพระราชด าริของพระองค์  ให้คงอยู่ตลอดไป (มรดกของชาติไทย) 
- การกตัญญูเวทิตา และ จงรักภักดีต่อพระองค์ อย่างที่สุด 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่อง รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที ่7/๒๕63  
สรุปเรื่อง 

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  7/๒๕63 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 
9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/63 
ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
- วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง โครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal  
- วาระท่ี 1.1.2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
- วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์รองรับผลกระทบ    
                    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
- วาระท่ี 1.2.2 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  
- วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง การลาออกจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 6/2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

- วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- วาระท่ี 3.2 เรื่อง ผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนการด าเนินงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การ   

                                       ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 – 2564                      
                                       ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

- วาระท่ี 3.3 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

- วาระท่ี 3.4 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน    
                        ยโสธร และยะลา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
- วาระท่ี 3.5 เรื่อง การอนุมัติแก้ไขชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
- วาระท่ี 4.1 เรื่อง การขอขยายเวลาของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และนราธิวาส 
- วาระท่ี 4.2 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก/สระแก้ว/ระนอง แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
- วาระท่ี 4.3 เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู สระแก้ว แพร่ และน่านทั้งคณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ  
- วาระท่ี 6.1 เรื่อง การก าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

 

 



 
๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน……..๒๕.....หน้า  

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หากกรรมการท่านใดตรวจสอบ

แล้วมีความคลาดเคลื่อนและต้องเพ่ิมเติมในจุดใดให้แจ้งในที่ประชุม หรือแจ้งทางฝ่ายเลขาสภาได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
           ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๗,๗๕๗,๙๗๒.๐๐ บาท  
- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน   ๔,๓๓๖,๑๘๙.๐๐ บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน  ๑๓,๑๕๘,๔๕๒.๔๑ บาท   
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน   ๑๗,๔๙๔,๖๔๑.๔๑ บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน   ๒๖๓,๓๓๐.๕๙  บาท  
 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ก่อหน้ีผูกพัน ตัดยอดงบประมาณแล้ว งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 3,619,700.00 481,500.00 3,138,200.00                           -           86.70  
2 งบด าเนินงาน 1,010,800.00 175,470.00 835,330.00                           -    82.64             
3 งบลงทุน            90,000.00                        -                90,000.00                           -     100.00  
4 งบเงินอุดหนุน 1,3037,472.00     3,679,219.00   9,094,922.41    263,330.59         69.76  

รวมท้ังสิ้น 17,757,972.00  4,336,189.00   13,158,452.41 263,330.59 74.10 
 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 



 
๙ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ ทQuality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง  
ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ได้น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ            

(Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ไปแล้วนั้น
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานความก้าวหน้า ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบและให้
ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะได้รับการประเมินภายในอีกครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ 
ปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมา คือ คะแนนค่อนข้างน้อย ประเด็นที่ตกเกณฑ์มากท่ีสุด คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทางผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการเตรียมรับการประเมินในครั้งนี้ ส าหรับความก้าวหน้าของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับแผนความเสี่ยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ตกเกณฑ์เช่นกัน ได้มีการปรับแก้ไขแล้วเช่นกัน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 

  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
สรุปเรื่อง 

เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ให้จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน ส าหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน 
ปัจจุบัน ได้มีการจัดการศึกษาดังกล่าวที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง มีนักศึกษา
เข้ามาสมัครเรียนและได้รับทุนการศึกษาอยู่ทั้งสิ้น จ านวน ๒๓ ทุน โดยได้รับทุนการศึกษาเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
ขณะนี้ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยเรียนภาคปกติ ด้านที่พักอาศัยส าหรับนักศึกษา ทางหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียงได้เช่าสถานที่ของวัดดอยเกิ้ง อ าเภอแม่สะเรียง ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัด โดยเข้าไป
ปรับปรุงในด้านการสาธารณูปโภค ระบบน้ าและไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยแยกเป็นหอพักชาย
และหญิง ห้องครูเวร ปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากนักศึกษาเข้ามาศึกษามีหลายประการ ทั้งเรื่องความเข้าใจของ
ผู้ปกครองที่ยังอยากให้บุตรหลานออกจากการศึกษาในระบบ มีการแก้ไขปัญหา คือ มีระบบพ่ีเลี้ยง มีเครือข่าย
ภายนอกมาช่วยดูแล และมีอาจารย์ประจ าของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง เข้าเวรคอยดูแลด้วยเป็นประจ า 
และเข้าไปพบผู้ปกครองของนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง  

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอดังนี้ 
- กรณีการจัดการศึกษาโดยเปิดห้องเรียนที่โรงเรียนล่องแพวิทยานั้น อนาคตอยากให้กรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอนได้จัดสภาสัญจรขึ้น เพื่อเดินทางเข้าไปให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนล่องแพ
วิทยา 
 
 
 



 
๑๐ 

 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 
  เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความ
ยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเท่า
เทียม นั้น ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไปยัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วทั้งหมด ๑๒๐ ชุด โดยเลือกต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย ได้ทดลองเก็บข้อมูล เตรียมทีมเก็บ
ข้อมูล ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ส าหรับระยะต่อไปทางทีมงานจะลงเก็บข้อมูลแบบข้างต้นกับอีกสองหมื่นกว่าครัวเรือนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยต้องจัดเตรียมทีมลงจัดเก็บข้อมูลและต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เก็บข้อมูลเป็นจ านวน
มาก โดยอาศัยเครือข่าย ศิษย์เก่านักศึกษา พช. และอีกกลุ่ม คือ ทางหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงได้รับการจัด
อัตรา เรื่องโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยมีการจ้าง ๗๐๐ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือนเป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียงได้รับอัตราจากโครงการนี้ จ านวน ๖๐ อัตรา งานหลักจากโครงการนี้มีหลายส่วนมาก ทางหน่วยจัด
แม่สะเรียงได้ส่งอัตราดังกล่าวไปเป็นผู้ประสานงานหลักที่ห้องเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา บางส่วนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ
ตัวเองเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในโครงการวิจัย ฯลฯ ผู้ประสานงานหลักหรือผู้รับผิดชอบโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙  คือ อาจารย์ฌัชชภัทร พานิช ซึ่งมาช่วยราชการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
                        ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มหีลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (งบประมาณที่จะ

จัดสรรในลักษณะโครงการ) ให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ จังหวัด ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

ในการนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอข้อเสนอโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตาม
รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

 
 
 



 
๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

 
 



 
๑๔ 

 

 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- อยากให้วิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการกึ่งวิจัย หรือ กึ่งทดลองการจัดการบริหารจัดการน้ าบนพ้ืนที่สูง 
เนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นการท าเกษตรเต็มพ้ืนที่ แต่พอหน้าแล้งมีการขาดแคลนน้ า หากมีการบริหารจัดการ
น้ าที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่คนในแม่ฮ่องสอนได้ 
- ควรด าเนินโครงการบริหารจัดการล าน้ ายวม อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ควรด าเนินโครงการโซล่าโฮม 
- ควรด าเนินหลักสูตรผักปลอดสาร ส าหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
 

 



 
๑๕ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 

- ไม่มี 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน       
โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 



 
๑๖ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


