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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 

วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๓. นายภาณุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๔. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๒. นางเกษร   จามาลี  ครูช านาญการ 
๓. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. นายปวัตน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๕. นางสาววีณา   เหลาธนู  นักวิชาการศึกษา 
๖. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไปด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน 

                            ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง 
การประชุมกรรมการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ไปด ารงต าแหน่งรักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเวลา ๑๘๐ วัน แต่ให้รักษาการ ๒ แห่ง คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยสามารถท างานได้ทั้ง ๒ แห่งได้ ก่อนมีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภายใน ๑๘๐ วัน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่อง การประชุมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 

สรุปเรื่อง 
จะมีการจัดประชุมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ขึ้นระหว่าง       

วันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพ  
จึงขอเชิญกรรมการสภาทุกท่านร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว  
วาระท่ี ๑.๓ เรื่อง โครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในโครงการปรับปรุงศูนย์ ICT จ านวนทั้งสิ้น ๓.๕ ล้านบาท  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน…๔๒….หน้ารายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ แต่หากกรรมการท่านใด
ตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อนหรือต้องเพ่ิมเติมในจุดใดให้แจ้งในที่ประชุม หรือแจ้งทางฝ่ายเลขาสภาได้ 
 
 
 



 
๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ

เมื่อคราวการประชุมกรรมการสภาครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มีมติให้ติดตามผลการด าเนินความก้าวหน้าการท า MOU การ
จัดการศึกษาด้านปฐมวัยระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอนนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภา เรียบร้อยแล้ว  

จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 

 
 

(ร่าง)  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่าง 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

กับ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

………………………… 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเมื่อวันที่..............................พ.ศ. 2562ระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย 
นายคมสัน คูสินทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 32      ถนนปางล้อ
นิคม ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน”ฝ่ายหนึ่ง กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย ...............................................
ต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนส านักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( หลังเก่า )  ชั้น 1  ถนนขุนลุมประพาส
ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้น โดยมีสาระส าคัญในการ
บันทึกข้อตกลงดังนี ้

 



 
๕ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาปฐมวัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีศักยภาพสูง 
1.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี 
1.3 เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาปฐมวัย และสาขาที่เก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สนับสนุนด้านวิชาการแก่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์  นักศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
4) หน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันและท าบันทึกแนบท้ายเพ่ิมเติม 

2.2  ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2) ประสานและสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนเข้ารับการพัฒนา 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
4) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันและท าบันทึกแนบท้ายเพ่ิมเติม 

 
3. การประสานงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติงานให้จัดตั้งคณะท างาน
ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันและให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

ผู้ประสานงานฝ่าย “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” ได้แก่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้ประสานงานฝ่าย“ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ได้แก่ .......................หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน มีดังนี้ 
3.1 แต่งตั้งคณะท างานตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานมาร่วมด าเนินการ  
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3.3 ร่วมกันแก้ไขข้อขัดแย้งอันเกิดจากการตีความ และ/หรือเจตนารมณ์ของข้อตกลงนี้ให้หมดไป พร้อมทั้ง

รายงานผลให้“วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” และ“ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน”ทราบ
ด้วยทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่ข้อขัดแย้งนั้นอยู่นอกเหนืออ านาจหรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้เสนอต่อไปยังผู้บังคับบัญชา
ของ“วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” และ “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจในขั้นสุดท้ายพิจารณาด าเนินการและให้ถือเป็นที่สุด 

 



 
๖ 

 

4. การแก้ไขและการยกเลิก 
4.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต้อง

ได้รับความยินยอมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้จัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ 

4.2 บันทึกข้อตกลงนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะขอยกเลิก สามารถท าได้โดยแจ้งเหตุอันสมควรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 

5. ผลบังคับใช้ 
บันทึกข้อตกลงนี้ จะมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปและให้มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
บันทึกข้อตกลงนี้เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการด าเนินการขั้นต่อไป ทั้งสองหน่วยงานจะ

ร่วมกันก าหนดรายละเอียดของข้อตกลงเฉพาะเรื่อง ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ โดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน 

บันทึกข้อตกลงนี้ ได้จัดท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้อ่าน และเข้าใจ
ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอด และเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและ
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
   

ลงนาม  ณ  วันที่..........................เดือน.............................. พุทธศักราช 2562 
 
 
ลงชื่อ.........................................   ลงชื่อ.......................................... 

    (                                      )                                   (นาย คมสัน   คูสินทรัพย์) 
         ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 

ลงชื่อ.........................................   ลงชื่อ.......................................... 
  (                                        )                                  (                                ) 

 
 

ลงชื่อ.........................................   ลงชื่อ..................................... ..... 
  (                                       )                                   (                                ) 

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องน า MOU ไปตรวจทาน แล้วประสานให้ทุกฝ่ายลงนามต่อไป  
 



 
๗ 

 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น จ านวน                       ๒,๘๗๗,๘๑๕.๐๐                      บาท 
ผูกพันงบประมาณจ านวน      ๑๕๘,๒๗๐.๐๐     บาท ตัดยอดงบประมาณแล้ว จ านวน      ๖๓๐,๘๑๐.๕๒     บาท  
รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน           ๗๘๙,๐๘๐.๕๒          บาทคงเหลือเงินงบประมาณ 
จ านวน          ๒,๐๘๘,๗๓๔.๔๘            บาท  

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ก่อหนี้ผูกพัน+ตัด

ยอดงบประมาณแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 1,145,910.00 357,270.00 788,640.00   

2 งบด าเนินงาน 1,731,905.00 337,310.52 1,394,594.48   

3 งบลงทุน - - -   

4 งบเงินอุดหนุน - - -   

5 งบรายจ่ายอื่น - 94,500.00 - 
 รวมทั้งสิ้น 2,877,815.00 789,080.52 2,088,734.48 
  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 
 

 
 



 
๘ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒               
                      ไปพลางก่อน (ครั้งที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒    

ไปพลางก่อน ครัง้ที่ ๒ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๓,๓๗๐.๐๐ บาท นั้น 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๒  ไปพลางก่อน  ครั้ งที่  ๒  ให้ กรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนแม่ ฮ่องสอนทราบ                    
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ 
 งบประมาณจัดสรร 

ครั้งที่ 2  
 หมายเหตุ  

1. งบด าเนินงาน   
- ค่าประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 93,600.00 

 
- ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ 159,000.00 

 
- ค่าประกันสังคม 63,000.00 

 
- ค่าสอนรายชั่วโมง 967,840.00 

 
- ค่าวัสดุรายหัว 89,950.00 

 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน 57,600.00 

 
- ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 29,100.00 

 
- ค่าวัสดุส านักงาน(จ่ายตามรายหัวนักศึกษา) 23,280.00 

 
2. งบรายจ่ายอ่ืน   
- ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

90,000.00 
 

รวมทั้งสิ้น 1,573,370.00  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  



 
๙ 

 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC MoodleE- 
   Learning และระบบ Thai Moocวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าระบบ MCC MoodleE-

Learning และโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์แบบเปิด Thai Mooc นั้น 
ในการนี้ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ใคร่ขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและ

การใช้งานระบบออนไลน์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ 
กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

 
 



 
๑๐ 

 

 
 

 
 
 
 



 
๑๑ 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
๑๒ 

 

 
 

 



 
๑๓ 

 

 
 

 
 



 
๑๔ 

 

 
 

 
 



 
๑๕ 

 

 
 

 
 



 
๑๖ 

 

 
 

 
 



 
๑๗ 

 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญาดังนี้ 

(๑) รายงานรายช่ือน าเสนอผู้อ านวยการ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษาที่จบ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่จบ ๑  
(๒) รายงานรายช่ือน าเสนอผู้อ านวยการ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษาที่จบ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่จบ ๒ 
(๓) รายงานรายช่ือน าเสนอผู้อ านวยการ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษาที่จบ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่จบ ๑ 
(๔) รายงานรายช่ือน าเสนอผู้อ านวยการ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษาที่จบ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่จบ ๒  
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมีผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ ราย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งสิ้น ๕ ราย ประกอบด้วย 

- ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปายมีนักศึกษาตกค้าง จ านวน ๔ ราย  

- ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่  ๒ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง มีนักศึกษาตกค้าง        
จ านวน ๑ ราย  

      ๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๖ ราย ประกอบด้วย 

- ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย มีนักศึกษาตกค้างจ านวน ๒ ราย          
และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย มีนักศึกษาตกค้าง จ านวน ๓ ราย  

- ปีการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ 1 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย มีนักศึกษาตกค้างจ านวน 1 ราย   

ในการนี้ ส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
อนุปริญญาพร้อมทั้งหลักฐานค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจากหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับทราบต่อไปตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๙ 

 

 



 
๒๐ 

 

 



 
๒๑ 

 

 



 
๒๒ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้อนุมัติต่อไป 
 
 
วาระท่ี ๔.๔  เรื่อง การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา                

                                ๒/๒๕๖๑ ที่มีผลการเรียนติด I  
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน ๑๕๗ รายวิชา และสรุปจ านวนนักศึกษาติด I จ านวน ๑๔ ราย ซึ่งต้อง
ด าเนินการติดตามให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากเลยก าหนดจะต้องพิจารณาให้ผลการเรียนเป็น F นั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาการ  ได้ตรวจสอบผลการเรียนที่ติด I  และเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา
ไปแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 

 
 

วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

   

สรุปรายงานสถิติการให้ผลการเรียนแยกตาม
หน่วยจดัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา อนุปริญญา 

   

ปีการศึกษา 2561  ภาคการศึกษา 2 

  
  

     

นกัศึกษารุ่นรหสั  60-62 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการ  วนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน  2562 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวน
วิชา 

การแจกแจงระดบัผลการเรียน (ร้อยละ) 

A B+ B C+ C D+ D I F รวม 

อ าเภอเมือง 54 98 52 61 19 17 7 10 3 9 276 

    (35.5) (18.8) (22.1) (6.9) (6.2) (2.5) (3.6) (1.1) (3.3)   

อ าเภอแม่สะเรียง 36 80 63 73 34 14 6 4 5 9 288 

    (27.8) (21.9) (25.3) (11.8) (4.9) (2.1) (1.4) (1.7) (3.1)   

อ าเภอแม่ลานอ้ย 24 16 23 23 16 18 0 2 4 0 102 

    (15.7) (22.5) (22.5) (15.7) (17.6) (0.0) (2.0) (3.9) (0.0)   

อ าเภอขนุยวม 25 44 31 18 8 3 0 3 0 1 108 

    (43.1) (30.4) (17.6) (7.8) (2.9) (0.0) (2.9) (0.0) (1.0)   

อ าเภอปาย 24 18 30 30 7 3 0 2 1 3 94 

    (16.7) (27.8) (27.8) (6.5) (2.8) (0.0) (1.9) (0.9) (2.8)   



 
๒๓ 

 

อ าเภอปางมะผา้ 24 56 36 53 23 5 2 4 1 0 180 

    (31.1) (20.0) (29.4) (12.8) (2.8) (1.1) (2.2) (0.6) (0.0)   

รวม 187 312 235 258 107 60 15 25 14 22 1,048 

(ร้อยละ)   (29.8) (22.4) (24.6) (10.2) (5.7) (1.4) (2.4) (1.3) (2.1)   

สรุปจ านวนนกัศึกษาติด I  จ านวน 14   ราย           

หน่วยจดั จ านวนนักศึกษาติด I สาเหตุการติด I 

อ.เมือง 3 นกัศึกษาส่งงานล่าชา้  บางรายขาดส่งงานส าคญัและยงัไมม่าติดต่ออาจารยผ์ูส้อน 

อ.แม่สะเรียง 5 นกัศึกษาส่งงานล่าชา้ ขาดส่งงานส าคญั และขาดส่งสรุปบทเรียน  

อ.แม่ลานอ้ย 4 นกัศึกษาขาดส่งสรุปบทเรียน และนกัศึกษา 1 ราย ส่งงานไม่ทนัก าหนด/ลาคลอด 

อ.ปาย 1 ขาดส่งสรุปบทเรียน 

อ.ปางมะผา้ 1 ขาดส่งงานส าคญั 

รวม 14   

                        

หมายเหตุ :  *เสร็จสิน้การสอบปลายภาครายวชิาบล็อกคอรส์ เมือ่วันที ่3-4  สงิหาคม  2562    

              ** ผลการเรียน I ตอ้งแกไ้ขก่อนส้ินภาคเรียนในเทอมถดัไป คือเทอม 1/2562 ( 26  มกราคม 2563) 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การอบรมพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับข้าราชการครู  

  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงเรียนอนุบาล

แม่ฮ่องสอน จะด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร
สาขาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดงรักวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมระยะเวลา    
๖ ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูปฐมวัยจ านวน ๑๐๐ คน นั้น  

ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคมวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนขอแจ้งต่อที่ประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 



 
๒๔ 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรสาขาปฐมวัยของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกล้าแสดงออก และ
สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการสอนภาษาที่สองให้เด็กในที่นี้คือภาษาอังกฤษ 
มีนักการศึกษาเชื่อว่าการสอนภาษาที่จะให้ผลอย่างแท้จริงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพราะความสามารถในการเรียนรู้
ภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาแม่จะเจริญสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จึงท าให้เด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้ภาษาได้
อย่างรวดเร็ว และการสอนภาษาที่สองให้แก่เด็กจะท าให้เด็กสามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ถ้าเด็กมี
ต้นแบบที่ดีหรือมีครูเป็นเจ้าของภาษา 
 จากความส าคัญดังกล่าว ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับ
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากรสาขาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1)หลักการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 2)การออกเสียงสะกดค าภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 3)ค าศัพท์ วลี และประโยคที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งก าหนดจัดการอบรมในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดงรักวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนคน
ละ 200 บาท เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูปฐมวัย และพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และสร้างความมัน่ใจในพูดภาษาอังกฤษของครูปฐมวัย  
วัตถุประสงค์ :   
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูปฐมวัย 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร และสร้างความมั่นใจในพูดภาษาอังกฤษของครูปฐมวัย 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครปูฐมวัย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครปูฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับการอบรม 
2. ครปูฐมวัยสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน            

              ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจริงได้ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดงรักวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

งบประมาณในการด าเนินการ 12,940 บาท  
ที ่           รายการ ราคา/

หน่วย 
จ านวน รวม หมายเหตุ 

1 ค่าเดินทางวิทยากร  
ไป – กลับ 

6,300 1 คน 6,300 ใช้งบประมาณภายนอกจาก
มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 



 
๒๕ 

 

เชียงราย – มส. 
มส. – เชียงราย 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร 1,400*2
คืน* 1 ห้อง 

1 คน 2,800 ใช้งบประมาณภายนอกจาก
มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท * 
6 ชั่วโมง * 

1 คน 

1 คน 3,600 ใช้งบประมาณภายนอกจาก
มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 

4 ค่าวัสดุ    งบประมาณจากโรงเรียน
อนุบาลแม่ฮ่องสอน 

5 ค่าอาหาร    ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการ
อบรม 

6 ค่าอาหารว่าง    ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการ
อบรม 

รวม 12,940  
 
หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครปูฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับการอบรม 
2. ครูปฐมวัยสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
หอ้งเรียนจริงได ้
3. ครูปฐมวัยมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 
 

       ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ) 

นักวิชาการศึกษา 
    หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 

          อนุมัติ 
          ไม่อนุมัติ 
          อ่ืน ๆ 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

          เห็นชอบ 
          ไมเ่ห็นชอบ 
          อ่ืน ๆ 



 
๒๖ 

 

ก าหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรสาขาปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 

เสาร์ 7 ธันวาคม 2562 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. กล่าวแนะน าและกล่าวเปิดการอบรม   
 บรรยายหัวข้อ “หลักการสอนการอ่านออกเสียงสะกดค าภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค 

Phonics” 
 การออกเสียงพยัญชนะ A – Z 
 การออกเสียงสระเบื้องต้น (a, e, i, o, u) 
 การสะกดค าภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ค าท่ีมีพยางค์เดียว และ 

2 พยางค์ 
 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ “หลักการสอนการอ่านออกเสียงสะกดค าภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค 
Phonics”(ต่อ) 
 การออกแบบกิจกรรมและเกมการอ่านออกเสียงสะกดค าให้เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัย 
 การออกแบบสื่อและการเลือกใช้สื่อประกอบการอ่านออกเสียงสะกดค าให้

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 การประเมินผลการอ่านออกเสียงสะกดค า 

- สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนและ ให้ค าปรึกษาโดยวิทยากร 
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรม โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 และ 14.30 น. อาหารว่างบริการในห้องอบรม 
 



 
๒๗ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง   
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น 
ในการนี้  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป ตามรายละเอียด
ปรากฏดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมิน และมีข้อเสนอแนะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง พัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพื่อรองรับการประเมินในปีถัดไป รวมทั้งให้ประสาน
กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการท าสัญญาจ้างจ้างเหมาให้เป็นอาจารย์ผู้สอนว่าได้หรือไม่ อย่างไร 
 
 

วาระท่ี ๕.๒   เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา                       
    วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชนพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า๓ คนและใน
จ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือผู้ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ
พิเศษหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวนอย่างน้อย๑ คนทั้งนี้อาจารย์ประจ าใน
แต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” นั้น 

ในการนี้ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอรายละเอียดของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อนุ ป ริญ ญ าที่ มี ก าร เป ลี่ ย น แป ล ง เสน อค ณ ะก รรม การสภ าวิท ย าลั ย ชุ ม ชน แม่ ฮ่ อ งสอน พิ จ ารณ า                                            
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้อนุมัต ิ
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/หลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยงานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท าแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/หลักสูตร
บริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามจุดเน้นของแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ 

๑. ฝีกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินและการลงทุน  ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านสุขภาวะ และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
๒. การบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน 
๓. การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ตามความพร้อมของวิทยาลัยชุมชน 



 
๔๐ 

 

ในการนี้ งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอพิจารณาแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/
หลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
รายละเอียดแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/หลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยชุมชน...............แม่ฮ่องสอน................. 

 
ที ่

 
หลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพท์ 
ที่จะได้ 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน
ผู้รับ 

บริการ 

จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน 
ชม./
กลุ่ม 

 รวมทั้งสิ้น 745 37 1,115 

 อ.ปางมะผ้า 

1 การแปรรปูสมุนไพรและบรรจุ
ภัณฑเ์พื่อการจ าหน่าย 

1 เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมรีายได้เสรมิหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว สามารถจัดแปรรูปสมุนไพร
ได้ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน   

กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านแอลา  
ต.ถ้ าลอด 

สามารถน าไปเป็น
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ เกิดรายได้
ภายในชุมชน 

     
20  

      
1  

     
16  

2 การตัดเย็บเสื้อลาหูป่ระยุกต ์ 1. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  
คุณลักษณะและการดูแลรักษาผ้า  มี
ทักษะในการน าความรูไ้ปประยุกตใ์นงาน
ออกแบบเสื้อผ้า 
2. มีความเข้าใจหลักการ  วิธีการ  
ขัน้ตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อลา
หู่ประยุกต ์
3. มีทักษะประสบการณ์  กระบวนการ
การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อลาหู่ประยุกต ์
4. มีทักษะในการน าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าและดูแล
รักษาผ้า 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  สามารถพัฒนา
งานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มเย็บผ้า บ้าน
ลุกข้าวหลาม 

ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้ใน
หลักสตูรอาชีพ
ระยะสั้น สามารถ
น าไปเป็นอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได้ 
สร้างความสามัคคี 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ แผนใน
อนาคตน า
ผลิตภณัฑ์ที่ท าเข้า
จดทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP และ
จัดท าเป็นแหล่ง
ผลิตและศูนย์การ
เรียนรูเ้พื่อเข้าเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว 
ต่อไป 

20 1 20 

3 การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ทางการเกษตร 

1 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการซ่อมเครื่องยนต์                            
2.เพื่อให้มีทักษะในการซ่อมเครื่องยนต์
อย่างเขา้ใจ 

ผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
ต าบลนาปู่ป้อม 
12 หมู่บ้าน 

เกษตรกรต าบลนาปู่
ป้อมสามารถซ่อม
เครื่องยนต์เล็กอุปกรณ์
ทางการเกษตรได้ เป็น
การลดต้นทุนในการ
ท าการเกษตรในแต่ละ
ฤดูกาลได้ 
 

20 1 40 



 
๔๑ 

 

 อ.ปางมะผ้า 

4 หลักสตูรศลิปะการชงกาแฟ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชงกาแฟ
สูตรต่างๆเป็นและสามารถท าขาย สร้าง
รายได้ และสามารถน าไปประกอบเป็น
อาชีพและเป็นผู้ประกอบการเองได้                      
2.พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีรายได้ 
และอาขีพ 

30 คน กลุ่ม
ประชาชนบ้าน
ต่อแพ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
ชงกาแฟสูตรต่างๆ
เป็นและสามารถ
ท าขายเ สร้าง
รายได้ และ
สามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพ
และเป็น
ผู้ประกอบการเอง
ได ้

20 1 20 

5 การต้องลายเพื่อผลติของที่
ระลึก 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการฉลุ
ลายแผ่นอะลมูีเลยีม เพื่อสร้างเป็นผลิต
ภัณฑืของที่ระลึก                                          
2.เพื่อสร้างอาชีพเสรมิแก่ชาวบ้านใน
ชุมชน   
3. เพื่อส่งเสรมิการรวมกลุม่ จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์การต้องลาย 

30 คน กลุ่มบ้าน
ต่อแพ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
ต้องลายเป็นและ
ท าเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวได ้

20 1 30 

 อ.แม่ลาน้อย 
6 การท าภาชนะบรรจุอาหาร

จากวัสดุธรรมชาติ 
1) พัฒนาเทคนิคการท าภาชนะบรรจุ
อาหารจากวัสดุธรรมชาติ  
2) เพื่อออกแบบบรรจภุัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติที่มคีวามเหมาะสม 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ขายอาหารและ
อาหารว่างใน
ตลาดถนนคน
เดิน บ้านแมล่า
น้อย ต.แม่ลา
น้อย อ.แม่ลา
น้อย                
จ.แม่ฮ่องสอน 

ออกแบบภาชนะ
บรรจุอาหารเพื่อ
ลดปัญหาขยะใน
สิ่งแวดล้อม 

20 1 20 

7 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
กระเทียมด า 

1) พัฒนารูปแบบการแปรรูปกระเทียม
สดให้เป็นกระเทียมด าโดยวิธีการบ่มให้มี
ประสิทธิภาพ  
2) ออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม  
3) เพื่อพัฒนาการตลาด จ าหน่าย
กระเทียมด า 

กษตรกรที่
เพาะปลูก
กระเทียม บ้าน
วังคัน ต.แม่ลา
น้อย อ.แม่ลา
น้อย จ.
แม่ฮ่องสอน 

สร้างมลูค่าเพิ่ม
กระเทียมโดยการ
แปรรูปกระเทียม
สดเป็นกระเทียมด า
และการจ าหน่ายที่
เหมาะสม 

2 1 45 

8 การท าขนมอบเบเกอรี่ 1) ประยุกต์สตูรการท าเบเกอรี่โดยใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น                                       
2) ออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม          
3) หารูปแบบการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม 

ผู้ปกครอง
นักเรียนใน
โครงการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา 
บ้านดง ต.ห้วย
ห้อม อ.แม่ลา

สร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นโดยการ
น ามาแปรรูปเป็นเบ
เกอรี ่

2 1 45 



 
๔๒ 

 

น้อย จ.
แม่ฮ่องสอน และ 
บ้านอมพาย ต.
ป่าแป๋             
อ.แม่สะเรียง                 
จ.แม่ฮ่องสอน 

 ICT 
9 การใช้งานโปรแกรมส านักงาน

เบื้องต้น 
1) เกิดความรู้ความเข้าใจและลักษณะ
การท างานของโปรแกรมส านักงาน   
2) มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม
ส านักงาน (Microsoft Office) สามารถ
แก้ไขปัญหาขณะใช้งานและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได ้

เจ้าหน้าท่ีธุรการ
หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
และนักศึกษา 

ผู้ผ่านการอบรมมี
ทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมที่ดีขึ้น ใช้
เครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
กับงาน ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลด
เวลางาน เพิ่ม
คุณภาพงาน 

20 1 20 

10 การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

1) เกิดความรู้ ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญในการใช้งานตารางค านวณ 
Microsoft Excel  
2) ผู้เข้าอบรมสามารถสรา้งสูตรการ
ท างานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได ้
3) ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปใช้ในการท า
บัญชี จัดเก็บข้อมูลของธุรกิจร้านค้า 
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
สถาน
ประกอบการ 

การบันทึกข้อมูล 
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สะดวก
ต่อการใช้งานข้อมูล 

2 1 12 

11 การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ออนไลน์เพื่อการท างานและ
การสอน 

1) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เลือกใช้
ผลิตภณัฑ์และสื่อท่ีเหมาะสมกับการ
ท างานได ้
2) ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
3) องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการ
ที่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ได้
งานท่ีมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว และมีการท างานอย่าง
เป็นระบบ 

ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ 

ประสิทธิภาพของ
งานเพิ่มขึ้น 
นักเรียน นักศึกษา
เข้าถึงสื่อการเรียน
ได้ง่ายสะดวก ทัน
ต่อยุคสมยั ลค่าใช้
จ่ายในการ
ปฏิบัติงานลงโดย
การใช้ไอที 

2 1 12 

12 การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ 1) ให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
หลักการที่ใช้ในการตดัต่อวิดีโอและ
ภาพเคลื่อนไหว 
2) ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเลอืกใช้
เครื่องมือและวิธีการตดัต่อวิดโีอและ
ภาพเคลื่อนไหว 

เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน
ราชการ สถาน
ประกอบการ 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถตัดต่อ
วิดีโอไดเ้พื่อสรา้ง
งานสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ได้ และ
สามารถน าไปใช้ใน
การสร้างสื่อ

20 1 20 



 
๔๓ 

 

3) ให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ประกอบการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตลอดจน
สร้างเป็นอาชีพได ้

ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูของ
องค์กร หน่วยงาน
ได ้

13 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ
หลักการออกแบบกราฟิก 
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบตักิารใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
เครื่องมือ ค าสั่ง เพื่อสร้างช้ินงานกราฟิก
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงานกราฟิก สื่อ ป้าย
ประชาสมัพันธ์  
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ดไ้ปประยุกต์ใช้กบั
ประกอบอาชีพได ้

ผู้ประกอบการ
ด้านสื่อ ชมรม
ถ่ายภาพ
แม่ฮ่องสอน 
ช่างภาพอิสระ 
ผู้ประกอบการ
ถนนคนเดิน คน
ว่างงาน 

สถานประกอบการ
มีผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
ฝีมือด้านการท าสื่อ 
กราฟิก สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้เพิ่ม 

20 1 45 

14 การถ่ายภาพและขายภาพ
ออนไลน์ 

1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และ
เชี่ยวชาญ สามารถเลือกอุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน หรือการสร้างรายได ้
2) ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประกอบ
อาชีพเพิ่มข้ึนโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์
สื่อสารที่มีการใช้งานอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
3) ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อเกดิเป็น
รายได้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ชมรมถ่ายภาพ
แม่ฮ่องสอน 
ช่างภาพอิสระ 
ผู้ประกอบการ
ถนนคนเดิน คน
ว่างงาน 

ผู้ผ่านการอบรมมี
ทักษะ ความรู้ 
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การถ่ายภาพ การ
ถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
การจ าหน่ายและ
การถ่ายภาพเพื่อ
ขายออนไลน ์

20 1 45 

 ฝ่ายฝึกอบรม 
15 กระเป๋าแฟช่ัน ประดิษฐ์ 1) พัฒนารูปแบบกระเป๋าใหร้่วมสมัย 

สวยงาม และสามารถใช้งานได้                           
2) ออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม           
3)หารูปแบบการจดัจ าหน่ายที่เหมาะสม 

กลุ่มแม่บ้าน 
หมู่บ้านสบป่อง
ใต ้

ผู้เข้าอบรมสามารถ
สร้างอาชีพ และ
พัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์ภายใน
ชุมชน   

20 1 30 

16 มหัศจรรย์ของนิทาน 1) อบรมให้ความรู้แก่ ครู ผู้ปกครอง เด็ก
ปบมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิทานกับ
การพัฒนาทักษะ EF                                       
2) เน้นให้ผู้ปกครองเล่านิทานใหเ้ด็กฟังที่
บ้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต.หมอกจ า
แป่ 

ครู ผู้ปกครอง
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
นิทาน และ
สามารถเลือกเล่า
นิทาน ที่ปลูกฝัง
ทักษะ EF ให้กับ
เด็กปฐมวัยได ้
 
 

20 1 10 



 
๔๔ 

 

17 การท าอ าห าร ชุ ด ไท ให ญ่ 
ส าหรับงานประเพณี 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทใหญ่ให้คงอยู่ 
และพัฒนารูปแบบอาหารไทใหญ่ ให้
สามารถน าไปใช้ในประเพณีตา่งๆได้มาก
ยิ่งข้ึน 

กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน    บ้าน
กุงตึง 

ได้เรียนรู้การ
ท าอาหารไทใหญ่ที่
ถูกต้อง และ
ส าหรับประกอบ
เป็นอาชีพได ้

20 1 20 

18 การออกแบบ กระเป๋าจาก
ผ้าใบ 

1)การอบรมออกแบบและพัฒนา 
รูปแบบให้มีความทันสมัย                                
2)หารูปแบบการจดัจ าหน่ายที่เหมาะสม 

กลุ่มแม่บ้าน 
หมู่บ้านกุงตึง 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
สร้างอาชีพ และ
พัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์ภายใน
ชุมชน      

20 1 30 

19 การท ากระดุมไทใหญ่ (หมาก
ต่อมขอด) 

กลุ่มตดัเย็บบ้านผาบ่อง ต้องการขอด
กระดุมไทใหญเ่นื่องจากไมม่ีองค์ความรู้
เรื่องนีเลย  ต้องการขอดกระดุมไทใหญ่
ซึ่งมีหลายรูปแบบ เพื่อน าไปติดเสือ้ไท
ใหญ่ ท ากระดมุขายในชุมชน  และท า
กระดุมส่งโรงงานตามออเดอร์ที่ไดร้ับมา
จากล าพูน 

กลุ่มแม่บ้านบา้น
ผาบ่อง ต.ผา
บ่อง 

ท ากระดุมไทใหญ่
จ าหน่ายและส่ง
โรงงานตัดเย็บที่
ล าพูน 

20 1 30 

20 การตัดเย็บชุดนักเรียน กรมราชทัณฑ์ขอความร่วมมือให้จดั
อบรมตัดเย็บชุดนักเรียนให้กับผู้ตอ้งขัง  
เนื่องจากผู้ต้องขังมีพื้นฐานการตดัเย็บแต่
ยังขาดความรู้ในเรื่องของการสร้างแพ
ทเทิร์น คอเช้ิต กางเกง ซึ่งทางกรม
ราชทัณฑ์รับออเดอร์การตัดเย็บในเขต
ภาคเหนือใหผู้้ต้องขัง  ผู้ต้องขังจะได้
พัฒนาฝีมือและรับตดัเย็บชุดนักเรยีน  
และเป็นอาชีพหลังจากพ้นโทษ 

ผู้ต้องขังกรม
ราชทัณฑ์        
จ.แม่ฮ่องสอน 

เพื่อรับตัดเย็บใน
กรมราชทัณฑ์  
และประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

20 1 45 

21 การตัดเย็บชุดปะโอ อบต.ห้วยผาขอความร่วมมือในการ
พัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีบ้านห้วยซะลอบ 
เดิมชุดปะโอต้องสั่งซื้อมาจากฝั่งพม่า 
ทางอบต.กับกลุ่มสตรตี้องการเน้น
ออกแบบและผลิตชุดปะโอ เพื่อความ
ยั่งยืนในชุมชน 

อบต.ห้วยผา
ขอให้กลุ่มสตรี
บ้านห้วยซะลอบ 

ตัดเย็บชุดปะโอ 
(เย็บมือ) ขาย  และ
จะพัฒนาเป็นสินค้า
โอทอปของ อบต. 

20 1 60 

 อ,แม่สะเรียง 
22 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้น) 

1) มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
และท าการปฐมพยาบาลได้เบื้องตน้ 
2) สามารถช่วยเหลือบรรเทาความ
เจ็บปวดได้เบื้องต้น 
3) มีความรู้ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

อสม.เขต
เทศบาล        
ต.แม่สะเรยีง 

มีความรูเ้กี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

20 1 20 

23 การเย็บถุงย่ามท ามือ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรม 

กลุ่มแม่บ้านพะ
มอลอ และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้าง
รายได้เสริมใน
ครัวเรือน 
 

20 1 20 



 
๔๕ 

 

24 การย้อมผ้าทอสีธรรมชาติและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อม
สีธรรมชาติ 

1) สามารถน าองค์ความรู้เรื่อง งานทอผ้า 
ผลิตภณัฑ์จากการท างานหัตกรรม Craft 
ไปประกอบอาชีพได ้

กลุ่มแม่บ้านพะ
มอลอ และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
เพิ่มช่องทางรายได้ 
น าไปเสริมการ
ประกอบอาชีพได ้

20 1 45 

 ศูนย์วิจัย 
25 หลักสตูรปันยิม้สร้างสุข 

ส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรูห้ลักและ
วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

กลุ่มผูสู้งอายุใน
กลุ่มบ้านคาหาน 
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน           
(อายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป )     

1) ผู้สูงอายุมี
ความรูส้ึกมีคณุค่า
ในตนเองใช้ชีวิต
ตามรอยแห่งความ
พอเพียง                                
2) ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได้และพึ่ง
ผู้อื่นให้น้อยท่ีสุด 

20 1 20 

26 การจัดการระบบน้ าและ
ธนาคารน้ าเพื่อเพิ่มมูลคา่
ผลผลติทางการเกษตร 

1) การพัฒนาการจัดการระบบน้ าและ
ธนาคารน้ า                                                 
2) การวางแผนการผลิตเพื่อเพ่ิมมลูค่า
โดยการจัดการน้ า 

กลุ่มเกษตรกร
บ้านห้วยปูแกง  
อ.เมือง              
จ.แม่ฮ่องสอน 

1) ระบบธนาคาร
น้ าส าหรับใช้ท าการ
ผลิตทางการเกษตร
ในฤดูแล้ง  
2) สามารถผลิต
นอกฤดูกาลเพื่อ
เพิ่มมูลค่าได ้

20 1 45 

27 ผงกล้วยดิบออร์แกนิคเพื่ อ
จ าหน่าย 

1) การวิเคราะหค์ุณสมบตัิและ
สารอาหารจากกล้วยดิบพันธ์ุท้องถิ่น                       
2)การแปรรูปผงกล้วยดิบ และแปง้กล้วย    
3) การบรรจุภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย 

กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกกล้วย อ.สบ
เมย                
จ.แม่ฮ่องสอน 

1) ผลิตภณัฑผ์ง
กล้วยดิบออร์แกนิค
เพื่อสุขภาพ 
ส าหรับรักษาโรค
กระเพาะ กรดไหล
ย้อน ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ปรับ
สมดลุกระเพาะ
และล าไส2้.ระบบ
จ าหน่ายและ
ร้านค้าออนไลน์
ของกลุ่มเกษตรกร 

20 1 30 

 ศูนย์ภาษาฯ 
28 ภาษาอังกฤษรองรับ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชนไทใหญ่ทาวน ์

1) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน
ไทใหญ่ทาวน์ท้ัง 3 ชุมชน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได ้
2) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน
ไทใหญ่ทาวน์  ชุมชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการหารายได้ที่มาจาก
การท่องเที่ยวได ้

ผู้ประกอบการ
ชุมชนไทใหญ่
ทาวน ์
หมู่บ้านผาบ่อง 
จ านวน 20 คน 

1) ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
ไทใหญ่ทาวน์ 
ชุมชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวได ้
2) ผู้ประกอบการ

20 1 20 



 
๔๖ 

 

ท่องเที่ยวในชุมชน
ไทใหญ่ทาวน์ 
ชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้นจากการใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 
3) จ านวน
นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ในเขตชุมชนไท
ใหญ่ทาวน์ 

29 ภาษาอังกฤษเพื่ อการสอบ 
กพ. 

1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านการสอบ 
กพ. ภาค ก ในวิชาภาษาอังกฤษได้ 
2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ประชาชนท่ัวไป
ที่ประสงค์จะท า
อาชีพ 
“ข้าราชการ”  
ซึ่งต้องมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่า ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา            
และปรญิญาตร ี

ร้อยละ 30 ของ
ผู้เรยีนสามารถผ่าน
การสอบ กพ. ภาค 
ก ในวิชา
ภาษาอังกฤษได ้

20 1 20 

30 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านภาษา
เมียนมา 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอนใหม้ีทักษะการฟัง พูด
ภาษาเมียนมาในการปฏิบัติงานเบือ้งต้น  
2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้าน
ความเข้าใจในการฟังและพูดภาษาเมียน
มาในการปฏิบตัิงานและการสื่อสาร
เบื้องต้นได ้

บุคลากรศาล
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จ านวน30 คน 

ร้อยละ 30 ของ
บุคลากรศาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีทักษะการฟังและ
พูดภาษาเมยีนมา
และสามารถใช้
ภาษาเมียนมาใน
การปฏิบัติงาน
เบื้องต้นได ้

20 1 10 

 วิทิต และท่านรองฯ 
31 การพัฒนาศักยภาพแกนน า

ชุมชนด้านการเมือง และการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย และ
กฏหมายเบื้องต้น 

แกนน าชุมชน
บ้านทบศอก 
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

ชาวบ้านชุมชนบ้าน
ห้วยผึ้ง มีความรู้
ความเข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฏหมายเบื้องต้น 

20 1 30 

 อ.ปาย 
32 มัคคุเทศก์น้อย 1) เพื่อสร้างมัคคุเทศก์น้อยในอ าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้รูจ้ักคุณคา่ของ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของท้องถิ่นตนเอง 
2.เพื่อสร้างมัคคเุทศก์น้อยในอ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มคีวามรู้

เยาวชนอายุ13-
18ปี ในอ าเภอ
ปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

1) ได้รู้จักคณุค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ของท้องถิ่น

20 1 30 



 
๔๗ 

 

ความสามารถ และทักษะในการน าเสนอ
แหล่งท่องเที่ยว และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
น าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยว และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
2.เยาวชนได้รบั
ความรู้และได้รับ
การฝึก
ประสบการณ์การ
เป็นมัคคุเทศก์ 

33 มาตรฐานวิชาชีพโรงแรม  
ต าแหน่ง  พนักงานดูแล
ห้องพัก (Housekeeping) 

1) เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมคีวามรู้และ
สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงาน
ดูแลห้องพักได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมเีจตคติที่ดีตอ่การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานดูแล
ห้องพัก 

พนักงานแม่บ้าน
โรงแรมรีสอร์ท
ในอ าเภอปาย 

1) ผู้เข้าอบรมได้
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานดูแล
ห้องพักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) เตรียมพร้อมเข้า
ทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพแม่บ้าน
ระดับ 1 จากส านัก
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

20 1 45 

34 การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม
ผู้ผลิตตุ๊กตาไทใหญ่บ้านแม่
ของในยุค 4.0 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่องการ
พัฒนาทักษะ และการจ าหน่าย 

กลุ่มผูผ้ลติตุ๊กตา
ไทใหญ่บ้านแม่
ของกลุ่มผู้ผลิต
ตุ๊กตาไทใหญ่
บ้านแม่ของ 

1) กลุ่มผู้ผลิตและ
จ าหน่ายตุ๊กตาของ
ที่ระลึกฯจะได้มี
การปรับตัวและ
ธุรกิจให้เหมาะสม
กับการใช้
เทคโนโลยี 5G  
2) ท าให้ได้พัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
ช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่หลายหลายมาก
ขึ้น 

20 1 45 

 พิพิธภัณฑ์ 
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะห

ล่า เพื่อเป็นของที่ระลึกอย่าง
ครบวงจร 

1) พัฒนารูปแบบกิ่งกะหร่าเพื่อเปน็ของ
ที่ระลึก                                           
2) ออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม           
3) หารูปแบบการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม 

กลุ่มผู้ว่างงานใน
เขตเทศาลเมือง
ฮ่องสอนและ
พื้นที่อ าเภอเมือง 
อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 

1) ของที่ระลึกจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และฐานวัฒนธรรม                   
2) ชุมชนเกิดรายได ้

25 1 45 



 
๔๘ 

 

36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้าทอกะเหรี่ยง สร้างมูลค่า
สินค้าชุมชน 

1) พัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง
ให้ร่วมสมัย สวยงาม และสามารถใช้งาน
ได้       
2) ออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม           
3) หารูปแบบการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม 

กลุ่มตดัเย็บ
ต าบลจองค า อ.
เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 

1) รูปแบบกระเป๋า
ผ้าทอกะเหรี่ยงที่
ร่วมสมัย สวยงาม 
และสามารถใช้งาน
ได้หลากหลาย                     
2) เกิดรายได้
ภายในชุมชน 

20 1 30 

37 การอบรมยุวมัคคุเทศก์ชุมชน 
รองรับไทใหญ่ทาวน ์

1) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็น
มัคคุเทศ                                        
2) เพื่อสร้างมัคคุเทศชุมชน รองรบัการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กลุ่มต าบลจอง
ค า ชุมชนปางหมู 
ชุมชนบ้านผา
บ่อง 

1) ได้มัคคุเทศ
ชุมชน                   
2) เกิดรายได้
ภายในชุมชน 

20 1 45 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบอนุมัต ิโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 
วาระท่ี ๕.๔   เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเรื่อง การน าระบบการเรียนรู้ออนไลน์มา 

   เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง  

ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลในหลักสูตรอนุปริญญาตามนโยบาย
ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุก ที่ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนนั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเรื่อง การน า
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 

 

   

  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 เรื่อง   การน าระบบการเรียนรู้ออนไลน์มาเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
******************* 

 

 



 
๔๙ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่อง แนวปฏิบัติการน าระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน   
การสอนในหลักสูตรอนุปริญญา 

เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์           
ที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ผู้สอนที่จะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ให้จัดท าแผนการเรียนการสอน     
ที่ระบุรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) ที่ใช้การเรียนรู้ในชั้นเรียน  

๒. การนับชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์  ให้นับภาระงานตาม
จ านวนชั่วโมงทฤษฎี หรือปฏิบัติตามการก าหนดหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ 

๓. การนับเวลาเรียนของผู้เรียน ให้ยึดตามเวลาที่เข้าใช้ในระบบการเรียนออนไลน์ที่ถูกบันทึกใน
ระบบ 

๔. การเบิกค่าตอบแทน ให้ยึดตามจ านวนชั่วโมงของรายวิชานั้น ๆ และตามเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ ผู้สอนพิเศษ เบิกค่าสอนได้ชั่วโมงละ ๒๗๐ บาท 
๓.๒ ผู้สอนประจ า เบิกค่าสอนได้ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท 

 
             ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน             พ.ศ.     
 
 
 
 

    (นายสุเทพ   นุชทรวง) 
                             ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้อนุมั ติ โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง         
รวมทั้งเสนอแนะให้มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการไปเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานการจัดการศึกษาระหว่าง 
                     วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปเรื่อง  
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือจัด

การศึกษา บริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบล เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น



 
๕๐ 

 

มัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับในระดับอนุปริญญาทั้งทางด้านวิชาการ การให้ค าปรึกษา ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆนั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การด าเนินงานการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 

 
 

(ร่าง)  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การจัดการศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

กับ  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………… 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเมื่อวันที่..............................พ.ศ. 2562 ระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย 
นายคมสัน คูสินทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 32      ถนนปางล้อ
นิคม ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โดย ............................................... ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ถนนปางล้อนิคม ต าบลจองค า     อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ซึ่ง
ต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้น โดยมีสาระส าคัญในการบันทึกข้อตกลงดังนี้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา บริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
1.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับในระดับอนุปริญญาทั้งทางด้านวิชาการ   การให้ค าปรึกษา 
ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ 

1.3 เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

1.4 เพ่ือประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ การบริการวิชาการและการ
วิจัย 



 
๕๑ 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5) พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ร่วมกับศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบล 

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอ
และต าบลรองรับจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา บริการวิชาการ การวิจัย     การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

7) เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับในระดับอนุปริญญาทั้ง
ทางด้านวิชาการ การให้ค าปรึกษา ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

9) หน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันและท าบันทึกแนบท้ายเพ่ิมเติม 
2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบล มีหน้าที่       ความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 
5) ร่วมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัยและ      ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน  

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

7) ประสานและสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ    ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ในระดับอนุปริญญา 

8) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันและท าบันทึกแนบท้ายเพ่ิมเติม 
6. การประสานงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติงานให้จัดตั้งคณะท างาน
ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

ผู้ประสานงานฝ่าย “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้ประสานงานฝ่าย “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน มีดังนี้  
6.1 แต่งตั้งคณะท างานตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานมาร่วมด าเนินการ  
6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6.3 ร่วมกันแก้ไขข้อขัดแย้งอันเกิดจากการตีความ และ/หรือเจตนารมณ์ของข้อตกลงนี้ให้หมดไป พร้อมทั้ง

รายงานผลให้ “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” และ “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 
๕๒ 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทราบด้วยทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่ข้อขัดแย้งนั้นอยู่นอกเหนืออ านาจหรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้
เสนอต่อไปยังผู้บังคับบัญชาของ “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” และ “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในขั้นสุดท้ายพิจารณาด าเนินการและให้ถือเป็นที่สุด 

 
7. การแก้ไขและการยกเลิก 

7.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต้อง
ได้รับความยินยอมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดท าเป็นบันทึกข้อตกลง  แนบท้าย
บันทึกข้อตกลงนี ้

7.2 บันทึกข้อตกลงนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะขอยกเลิก สามารถท าได้โดยแจ้งเหตุอันสมควรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 

8. ผลบังคับใช้ 
บันทึกข้อตกลงนี้ จะมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และให้มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
บันทึกข้อตกลงนี้เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการด าเนินการขั้นต่อไป ทั้งสองหน่วยงานจะ

ร่วมกันก าหนดรายละเอียดของข้อตกลงเฉพาะเรื่อง ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ โดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน 

บันทึกข้อตกลงนี้ ได้จัดท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้อ่าน        และเข้าใจ
ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอด และเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและ
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
   

ลงนาม  ณ  วันที่..........................เดือน.............................. พุทธศักราช 2562 
 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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

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

(นายคมสัน คูสินทรัพย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

 (............................................................. ) 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน 

(นายสุเทพ  นุชทรวง) 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

 
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน 

(............................................) 
......................................................... 



 
๕๓ 

 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน 
(ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน 
(.........................................) 

........................................................ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เข้าที่
ประชุมสภาครั้งต่อไป  
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดย
ทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน           
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม 

ประชุม วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 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 



 
๕๔ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 
 



 
๕๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


