
 
๑ 

 

 
 
 
 
    

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 

วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(ผู้แทน) 
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายภานุเดช  ไชยสกลู  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายโยธิน   เพียรสุขุม ผอ.กองการศึกษา อบจ.แม่ฮ่องสอน 
๒. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๓. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี       วงษ์รีย์  คร ู
๔. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ ครูช านาญการ 
๕. นางกันทนา      ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา ครูช านาญการ 
๗. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๘. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๙. นางสาวดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 

 



 
๓ 

 

๑๐. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๑. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๒. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๓.  นางสาวสิริกร  สมควร  นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๔ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด             

จ านวน ๑๐ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๒ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๓. พ.ต.ท.จักร ์    สายแก้ว 
๔. นายคมสัน       คูสินทรัพย์ 
๕. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์   
๖. นายธวัชชัย     ใจแสน 
๗. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์(ตัวแทน) 

๘. นายจักรกฤษณ ์ ตาฬวัฒน์ 
๙. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๑๐. นายแพทย์ชาญชัย   พจมานวิพุธ 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ กล่าวในที่ประชุมว่า สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ระดับประเทศมีผู้ติดเชื้อเกือบสองหมื่นคนต่อวัน มาจากต่างประเทศ ๘๑ รายต่อวัน รักษาตัวอยู่ที่ 
๑๗๐,๐๐๐ ราย หายป่วยแล้ว ๒๓,๐๐๐ ราย กลุ่มที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเกือบ ๑,๐๐๐ ราย เสียชีวิตจากการติด
เชื้อ ๑๐๐ กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน 

วัคซีนที่ฉีดสะสมไปในระดับประเทศอยู่ที่ ๑๓๒ ล้านโดสโดยประมาณ เข็มหนึ่ง ๘๐% เข็มสอง ๗๐%
เข็มสามยังอยู่ท่ี ๓๖% ซึ่งไม่เต็มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้สูงอายุฉีดได้แค่ ๔๐% ในเด็กฉีดแล้วครึ่งหนึ่ง คือ ๕๑% 

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มปลายเดือนพฤษภาคมกราฟผู้ติดเชื้อจะลดลง ทั้งจังหวัดมีผู้ติดเชื้อที่ต้อง
ใช้ท่อช่วยหายใจเพียงรายเดียว กลุ่มสีแดงหนึ่งราย สีส้มสามราย เตียงที่รองรับผู้ป่วยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคิดที่
๑๐๐% นั้น มีการใช้แค่ ๑๖% จากที่คาดการณ์ว่าหลังสงกรานต์สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นนั้น แต่ไม่รุนแรง
ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 

วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

              (ครั้งที่ ๖)                

สรุปเรื่อง  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ (๖) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น       ๕,๓๑๔,๙๒๐.๐๐      บาท ดังนี้  
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 6 

รายการ 
 งบประมาณจัดสรร 

ครั้งท่ี 6  

รวมทั้งสิ้น   5,314,920.00  

   1. งบบุคลากรภาครัฐ           995,500.00  
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          995,500.00  
   2. งบด าเนินงาน          448,500.00  
      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             60,000.00  
      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ          357,000.00  
      - ค่าประกันสังคม 31,500.00  
   3. งบลงทุน                          -    
   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)       3,376,720.00  
   ค่าสอนรายชั่วโมง          1,648,640.00  
   หลักสูตรประกาศนียบัตร   
   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว          253,450.00  
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ดูแลสถานท่ีฯ          100,800.00  
   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา             61,200.00  
   ค่าจ้างเหมาบริการ          575,750.00  
   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน             74,250.00  
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์          108,000.00  
   ค่าวัสดุส านักงาน             86,460.00  
   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง             89,200.00  
   ค่าสาธารณปูโภค                           -    
   ค่าอาหารท าการนอกเวลา             81,000.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน             94,860.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ             38,110.00  



 
๖ 

 

   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน             21,140.00  
   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          102,700.00  
   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา               3,660.00  
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ             37,500.00  
   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ)          494,200.00  
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 147,900.00  
   โครงการจัดการความรู้เพื่อเสรมิสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน   
      1.   โครงการไทใหญ ่             71,580.00  
      2.   โครงการอุทยานการเรยีนรู้ฯ          186,100.00  
      3.  การจัดการความรู้อ้อยเพือ่เสริมสรา้งความสุขและความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮู             14,310.00  
      4.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน             41,670.00  
      5.   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษตามอัธยาศัยส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่น
ใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

            16,320.00  

      6.   โครงการจดัท าชุดความรู้กินได ้             16,320.00  
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม 256๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

มติ 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕     

เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม 256๕ โดยไม่มีการแกไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๑๖,๗๕๑,๗๒0.00   บาท นั้น 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ ๓๑ มีนาคม 256๕ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร ๓,0๘๓,๔00.๐๐ ๒,๐๕๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๒๗,๘๐๐.๐๐ ๖๖.๖๗ 
๒ งบด าเนินงาน ๑,๐๔๗,๘00.๐๐ ๕๓๔,๗๐๐.๐๐ ๕๑๓,๑๐๐.๐๐ ๕๑.๐๓ 
๓ งบลงทุน 3,010,600.๐๐ ๒,๙๖๑,๖๐๐.๐๐ ๔๙,๐00.๐๐ ๙๘.๓๗ 
๔ งบเงินอุดหนุน ๙,๖๐๙,๙๒0.๐๐ ๔,๓๔๗,๘๙๘.๓๗ ๕,๒๖๒,๐๒๑.๖๓ ๔๕.๒๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๕๑,๗๒๐.๐๐ ๙,๘๙๙,๗๙๘.๓๗ ๖,๘๕๑,๙๒๑.๖๓ ๕๙.๑๐ 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม  ๕๙.๑๐ 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๕  งบรายจ่ายลงทุน  ๙๘.๓๗ 
       งบรายจ่ายประจ า ๕๐.๔๙ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) ให้ฝ่ายแผนและงบประมาณเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงานและค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ เป็นรายโครงการให้มีการเบิกจ่ายและ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ า 

๒. กรรมการ : (นายภานุเดช ไชยสกูล) การรายงานผลการใช้จ่ายในเดือนถัดไปให้แสดงผลการใช้จ่าย
เป็นรายโครงการเพ่ิมเติมว่ามีโครงการอะไร ใครรับผิดชอบ มีผลการเบิกจ่ายกี่เปอร์เซ็น 

๓. กรรมการ : (นายบัณฑิต  นิลอุดมศักดิ)์ หน้ารายละเอียดผลการเบิกจ่ายให้ระบุชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการเบิกจ่าย เพ่ือติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน กรณีมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และขอติดตาม ดังนี้ 

๑. กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) ขอติดตาม ทางงานประกันฯจะใช้เรื่องใดบ้างเป็น KM ในการ
ขับเคลื่อนการประเมินประกันฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภาฯใน
เดือนหน้าด้วย 

 
วาระท่ี 3.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
                     เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
 
วาระที่ 3.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนการศึกษาระดับ 
     อนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดังนี้ 

ตามประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ได้รับทุนในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน โดยคณะท างานได้ด าเนินโครงการตามกระบวนการที่
ทาง กสศ. ออกแบบคือ 1. ค้นหา 2. คัดกรอง และ 3.คัดเลือก โดยปัจจุบันมีนักศึกษาที่สมัครเข้ารับทุนจ านวน 
44 คน ถอนรายชื่อเพ่ือขอรับทุนโครงการเดียวกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน จ านวน 3 คน เหลือเข้าสู่ระบบคัด
กรองจ านวน 41 คน โดยคณะท างานได้มีการคัดกรองนักศึกษา จ านวน 30 คน โดยนักศึกษาที่ไม่ได้คัดกรอง
เนื่องจากได้เลือกที่เรียนที่สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ มมร. ม.ราชภัฏ ฯลฯ รวมทั้งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการรับทุนด้านผลการเรียน โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง 
จ านวน 29 คน โดยอีก 1 คนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคณะท างานได้ท าหนังสือเพ่ือขอทบทวนผลการพิจารณาใน
ระบบจากทาง กสศ. โดยนักศึกษาคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ไม่มีสัญชาติ และไม่มีสวัสดิการใดๆ ผลการ
ด าเนินงานในระยะค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2565 และระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565 ทางคณะท างานจะได้ด าเนินการเรื่องการท าสัญญา
รับทุนร่วมกับผู้รับทุนต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ความยากจนนักเรียนชั้น ม.6/เทียบเท่า หรือนักศึกษาระดับ ปวช.3 
ที่ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ด าเนินการคัดกรองความยากจน และจัดส่งให้ กสศ. 

ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) 



 
๙ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) ส าหรับรายชื่อล าดับที่ ๒๙ ที่ไม่ผ่านการคัดกรองจาก กสศ. ให้                                
นายทรงศักดิ์  ปัญญา ท าหนังสือถึง กสศ. ด่วน ให้ทาง กสศ. ทบทวนผลการพิจารณาอีกครั้ง  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ระดับการศึกษา 

ประเภทขาดแคลน
ทุนทรัพย์/ด้อยโอกาส 

ผลการวิเคราะห์ ม.6/
เทียบเท่า 

ปวช.๓ 

๑ นางสาวนุ่ม   ไม่มีชื่อสกุล √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒ นายจักรปรมัตย์   ค าดี √  ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๓ นางสาวดวงฤดี   ลาดูแฮ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๔ นางสาวทาริกา   อยู่กันทรากร √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๕ นายทวีศักดิ์   ส านักอารี √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๖ นางสาวพัชราภา  วนาเฉลิมลาภ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๗ นายกิติพัทธิ์   เคอม ู √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๘ นายชุณวัณ   บุญมา √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๙ นางสาวพัชรี   วิจิตรพฤกษา √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๐ นางสาวกัญญารัตน์   ขอบพอ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๑ นางสาวสุดารัตน์   จรูญเนติกุล √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๒ นางสาวนภา   ถาวรผิวผ่อง √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๓ นายณัฐวัชร   ธนวัฒน์เมธากุล √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๔ นายอภิสิทธิ์   ขยันจิตใฝ่ธรรม √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๕ นางสาวกุลยา   จอมวารี √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๖ นายอภิเดช   พนาสกลกุล  √ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๗ นายมงคล   ธิติการค้า  √ ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๘ นางสาวธิดารัตน์ สุขสันต์ส าราญ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๑๙ นางสาวแพรชมพู   ศาสตราคม √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๐ นางสาวณิชา   ไสวเพ็ญสุภา √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๑ นายอดิศักดิ์   ยงสกุลนวลศรี  √ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๒ นางสาวอรทัย   ฟองค าตัน √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๓ นางสาวณัฐกาญจน์   กอแฮ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๔ นายนพรัตน์   ศรีไสวบงกช √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๕ นางสาวขวัญตา   พะดี √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๖ นางสาวศรีพร   วิมานประภา √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๗ นางสาวคึโหย่   รักษาวารี √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๘ นางสาวศุภานัน   จุฬามณีกุล √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๒๙ นางสาวสิริลดา เลาลึตระกูลวงค์ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
๓๐ นางสาวมนสิชา  สงวนพงษ์พันธ์ √  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 



 
๑๐ 

 

วาระท่ี 3.๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา : สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้
เดินทางเข้าพบกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือ โดยมีการหารือ 
๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านดงสงัด 
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

๒. ภาพรวมของการพัฒนาความร่วมมือในการท างานระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ครอบคลุมภารกิจของทัง้ ๒ หน่วยงาน 

ส าหรับบันทึกความร่วมมือขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ิมเติม 
ปรับแก ้แล้วส่งกลับวิทยาลัยชุมชน เพื่อนัดหมายลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อไป 

นายโยธิน  เพียรสุขุม : ความคืบหน้าบันทึกข้อตกลง เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วที่จะอนุญาตให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีด่ังกล่าวได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป 
มติ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณารายช่ือผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑  

  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)  
สรุปเรื่อง 
ส านักวิชาการรายงานในที่ประชุมว่า ตามที่มีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ได้ศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม) จ านวน 3 ราย 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง นั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาการได้ท าการตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายชื่อต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติการส าเร็จการศึกษา จึงขอน ารายชื่อ
ผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรอง/เห็นชอบ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

 พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง 
ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็น

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2565 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น า
หลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาปรับให้เป็นบริบทของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น 

ในการนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอน าเสนอหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 

 
 



 
๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
-ไม่มี- 

ความส าคัญของหลักสูตร 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็น
หลัก ดังนั้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรจึง
จ า เป็ นต้องน าเทคโน โลยีการทางเกษตรมา
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือผลิตผู้ประกอบการ
เกษตรที่ดีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และความรู้ใหม่ ทางด้าน
การเกษตร 
 

ความส าคัญของหลักสูตรควรอธิบายเป็นของ จ.แม่ฮ่องสอน 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
วท ๐๓๐๙  การจัดการฟาร์ม  ๓(๒-
๒-๕) 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการจัดการฟาร์ม หลักและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม     
การจัดรูปแบบและการด าเนินงาน
ฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผนการ
ท าฟาร์ม การจัดท างบประมาณ
ฟาร์ม  การวิเคราะห์สถานภาพ
ทางด้านการเงินและการคลัง การจด
บันทึกและการวัดผลส าเร็จของฟาร์ม 
การจัดการฟาร์ม    ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
และสัตว์น้ า 
 

วท ๐๓๐๙  การจัดการฟาร์ม  ๓(๒-๒-๕) 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการ
ฟาร์ม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการ
ฟาร์ม      การจัดรูปแบบและการด าเนินงานฟาร์ม 
การวิเคราะห์และวางแผนการท าฟาร์ม การจัดท า
งบประมาณฟาร์ม  การวิเคราะห์สถานภาพทางด้าน
การเงินและการคลัง การจดบันทึกและการวัดผล
ส าเร็จของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม   ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์และสัตว์น้ า ส ารวจปัญหาทาง   การเกษตรใน
ชุมชน ออกแบบระบบนวัตกรรมโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet of 
Things: IoTs) พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร 
และออกแบบนวัตกรรม การบูรณาการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในด้าน การเกษตร การผลิตพืชและ
สัตว์ปัจจัยการผลิต ประเมินนวัตกรรมเพ่ือ
การเกษตร น าเสนอแนวคิดที่ได้จากรายวิชามาใช้
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะและการประกอบอาชีพ Young Smart 
Farmer    

ปรับปรุงเนื้อหา 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากการจัดการฟาร์ม เป็น เกษตรกรอัจฉริยะ  (Young Smart Farmer) 
- ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้กะทัดรัดกว่านี้  

 

หลกัการจัดการฟาร์ม 



 
๑๗ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
วท ๐๓๑๔ เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
ความส าคัญและประเภทของพืชไร่เศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการ
ในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 
การตัดสินใจผลิตและเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   โดยให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

 ให้คงรายวิชานี้ไว้ 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
วท ๐๓๑๕ เทคโนโลยีการผลติพืชสวนเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น  ๓(๒-๒-๕) 
ความส าคัญและประเภทของพืชสวนเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิต 
การตลาด ปัจจัยการผลิต การจดัการในกระบวนการผลติ 
เทคนิคการผลิตและกาปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจ
ผลิตและเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น   

 ให้คงรายวิชานี้ไว้ 

 วท XXXX เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น  ๓(๒-๒-๕) 
ความส าคัญและประเภทของพืชไร่ พืชสวน
เศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการผลติ การตลาด ปัจจยัการ
ผลิต การจัดการในกระบวนการผลิต เทคนิค
การผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวการ
ตัดสินใจผลิตและเลือกใช้เทคโนโลยีการผลติ
พืชไร่ พืชสวนเศรษฐกิจที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่นและประเทศไทยเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใหส้อดคล้องกับศักยภาพใน
การประกอบอาชีพในท้องถิ่น และฝึก
ปฏิบัติการผลิตพืชไร่และพืชสวนเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

เพิ่มรายวิชา 



 
๑๘ 

 

 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรอง/เห็นชอบ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) ให้เพ่ิมรายวิชาเกษตรบนพื้นที่สูง  
๒. กรรมการ : (นายธวัชชัย  ใจแสน) กรอบเนื้อหาที่เน้นเกษตรพ้ืนถิ่นหรือเกษตรบนพ้ืนที่สูง หลักสูตร
ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยให้
นักศึกษาได้ลงมือท า 
๓. กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) พ้ืนที่ ๙ ไร่ ที่มีอยู่แล้วนั้น ควรใช้เป็นพ้ืนที่ให้นักศึกษาที่เรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้ศึกษา เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง 

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
วท ๐๓๒๓  หลักการวนเกษตร (๒-๒-๕) 
ความเป็นมาโดยทั่วไปของวนเกษตร การที่ใช้ดินป่าไม้
กับการเกษตร หลักการจ าแนกระบบวนเกษตร ชนิดของ
พืชและสัตว์ในระบบวนเกษตร การวิเคราะห์และก าหนด
รูปแบบระบบวนเกษตร ผลกระทบระบบนิเวศวิทยา       
และเศรษฐกิจของระบบวนเกษตร ความสัมพันธ์
ระหว่างวนเกษตรด้วยการพัฒนาชนบทของประเทศ มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

วท ๐๓๒๓  วนเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓(๒-๒-๕)ความหมายความส าคัญของวน
เกษตร การใช้ที่ดินป่าไม้กับการเกษตร 
หลักการจ าแนกระบบวนเกษตร การเก็บ
ข้อมูลโดยวิธีการรับรู้จากระยะไกล 
(Remote Sensing) เพ่ือส ารวจสภาพ 
บริบท ศักยภาพ ระบบวนเกษตรของพื้นที่ 
ออกแบบการจัดการระบบนเกษตรตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า ปลายน้ า ภายใต้แนวคิด BCG 
Model พัฒนาระบบการจัดการวนเกษตร
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ จัด
จ าหน่ายและการตลาด ความยั่งยืนและการ
ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประเมินและ
น าเสนอผลการออกแบบระบบการจัดการวน
เกษตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุง
เนื้อหา 
 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้กะทัดรัดกว่านี้ 



 
๑๙ 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหต ุ
1/256๕ วันพุธ 26 มกราคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
2/256๕ วันพุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
3/256๕ วันพุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
4/256๕ วันอังคาร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ก าลังด าเนินการ 
5/256๕ วันอังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
6/256๕ วันอังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕   
7/256๕ วันอังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
8/256๕ วันอังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   
9/256๕ วันอังคาร 2๗ กันยายน ๒๕๖๕   

10/256๕ วันอังคาร ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   
11/256๕ วันอังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
12/256๕ วันอังคาร 2๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕      
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป       

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

เลิกประชุม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 



 
๒๐ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

 

การประชมุคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


