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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายภานุเดช  ไชยสกลู  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายเทวัญ   ปัญญาประเสริฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๔. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นางกันทนา      ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูช านาญการ    
๓. นายสุบัณกร    กวีวัฒน์  ครูช านาญการ  
๔. นางจินตนา      เรียงไรสวัสดิ์ ครูช านาญการ 
๕. นางสาวเอมอร    ลิ้มวัฒนา ครูช านาญการ 
๖. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๗. นายประพันธ์  รักเรียน  คร ู
๘. นายมนตรี        วงษ์รีย์  คร ู
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๙. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๑๐.  ผศ.ดร.จตุรงค์  ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๑๑.  นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๒. นายธนันชัย    มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๓.  นางสาวสิริกร     สมควร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔.  นายสิทธิวัฒน์    สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๕.  นายปวัฒน์     จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๑๖.  นางวิราวรรณ   ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๗.  นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน 

จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๓ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายธวชัชัย       ใจแสน 
๓. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๔. นายคมสัน        คูสินทรัพย์      
๕. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๖. นายเทวัญ    ปัญญาประเสริฐ 
๗. นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ 

๑. นายปกรณ ์    จีนาค า 
๒. พ.ต.ท.จักร์    สายแก้ว 
๓. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล 
๔. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ 
๕. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์ 
 

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

สรุปเรื่อง  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ
เทียบกับระดับประเทศแล้วซึ่งทั้งหมด 77 จังหวัดนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความปลอดภัยสูงอยู่ที่ล าดับ 77 ซึ่งมี
การแพร่ระบาดน้อยที่สุด ก่อนหน้านี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคนไข้ซึ่งติดโรคระบาด covid-19 ใน ๑ ปี ช่วงระยะการ
แพร่ระบาดของโรค 1 ปีแรก พบผู้ป่วยรายแรกและเริ่มกระจัดกระจายเนื่องจากมีนโยบายให้ผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย
กลับบ้าน จ านวน 272 คนขณะนี้หายแล้วทั้งหมด 

ส าหรับปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ก าลังรักษาตัวจ านวน 59 ราย ในจ านวน 59 รายนั้น รักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 9 ราย 13 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และอีก 13 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
แห่งที่ 2 โรงพยาบาลสนามนั้นวางแผนไว้ว่าไว้ส าหรับผู้ป่วยเคสสีเขียว ส าหรับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนนั้นวางแผนไว้ส าหรับผู้ป่วยเคสสีเหลือง/แดง และปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตอยู่ที่ 3 ราย 

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ส่งตรวจผู้ป่วยทุกสายพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมาจากทาง
กรุงเทพฯ 

การเกิดคลัสเตอร์บ้านห้วยมะโอ อ าเภอสบเมยกับบ้านทุ่งแล้งอ าเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
กรณีผู้ป่วยรายที่ 3 ที่เสียชีวิต ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์มาจากอ าเภอแม่สะเรียง ปัจจุบันยังไม่พบต้นตอการระบาด
ของโรค เนื่องจากผู้ป่วยอยู่บ้าน และมีการสัมผัสกับญาติที่เดินทางเข้าออกตลอดเวลา ส าหรับกรณีบ้านห้วยมะโอ
นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศใช้มาตรการ Bubble & sealed ไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน 
ยกเว้น เจ้ าหน้ าที่ ทางการแพทย์และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง สถานการณ์ ล่าสุดของจังหวัดแม่ ฮ่อง สอน                
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยจากแม่สะเรียงที่ส่งที่ถูกส่งมาโรงพยาบาลศรีสังวาลย์มีจ านวน 8 ราย 
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ส าหรับกรุงเทพฯจากสถานการณ์ที่รายงานนั้น ตัวเลขของประเทศไทยเริ่มที่จะทรงตัว ซึ่งอยู่ในสถานการณ์
แนวลาบและดิ่งลงซึ่งไม่เกินความคาดหมายของทีมแพทย์ สิ่งที่ยังไม่ลดคืออัตราของการเสียชีวิต ส าหรับอัตราคนไข้
นั้นเริ่มดิ่งลง ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของทีมแพทย์ส าหรับสถานการณ์ในเฟสนี้  

สถานการณ์การฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯนั้นปัจจุบันสามารถฉีดให้กับประชาชนประมาณครึ่งของประชากร
ทั้งหมด ได้มีการค านวณหากมีการฉีดวัคซีนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถือว่าประชาชนมีภูมิแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 
กราฟของผู้ป่วยจะเริ่มนิ่งแล้วก็ดิ่งลงเรื่อยๆ สิ่งที่คาดต่อไปนั้น หากกรุงเทพฯสถานการณ์เริ่มนิ่งอาจท าให้เข้าสู่
ต่างจังหวัด เนื่องจากมีการส่งประชากรจากกรุงเทพฯมายังต่างจังหวัด แต่ก็คาดหวังว่าสถานกา รณ์ส าหรับ
ต่างจังหวัดนั้นจะไม่ล้มเหมือนกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลว่าคู่ขนานที่ท านั้นคือ มีการฉีดวัคซีนแข่งกับการระบาดของเชื้อ  

ฉะนั้นจึงอยากเชิญชวน รณรงค์ส าหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนควรที่จะฉีด ประเด็นที่เกิดขึ้นกับจังหวัด
แม่ฮ่องสอนอีประการ คือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีนั้นมีการฉีดวัคซีนน้อยมาก ส าหรับอ าเภอเมืองนั้นมีการ
รณรงค์ และมีผู้สูงอายุที่เข้ารับวัคซีนแค่ 30% ส าหรับอ าเภออ่ืนที่อยู่ภายนอกอ าเภอเมืองนั้นมีการเข้ารับวัคซีนที่
น้อยมากอาจจะติดเนื่องด้วยความเชื่อหรือเปล่าไม่อาจทราบได้ จึงท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ
เข้ารับการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะเมื่อมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีการควบคุม
โรคค่อนข้างยาก แต่ก็อยากสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีการเตรียมความพร้อมรับมือใน
สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างมาก  
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในฐานะที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา จึงขอให้หน่วยจัดการศึกษาทุกหน่วย
จัดทุกอ าเภอให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พี่น้องในพ้ืนที่อ าเภอของตนเองให้ฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ร่วมกัน ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันต่อไป 

   
วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

    (ครั้งที่ ๑ - ๑๗) 

สรุปเรื่อง  

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ - ๑7) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 19,584,145.00 บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ – ๑๗) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 1- 1๗ 

รายการ 
งบประมาณจัดสรร 

ครั้งที่ 1 – 1๗ 
   1. งบบุคลากรภาครัฐ 3,953,160 
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,953,160 
   2. งบด าเนินงาน ๙๗๖,๒๐๐ 
      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 240,000 
      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 639,600 
      - ค่าประกันสังคม 96,600 
   3. งบลงทุน 270,900 
      - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (128900) 
        เครื่องพิมพ์(39,000) 
        จักรพันริม(24,000) 
       จักรอุตสาหกรรม(79,000) 

270,900 

   4. งบอุดหนุน ๑๔,๓๘๓,๘๘๕ 
   ค่าสอนรายชั่วโมง   3,691,200 
   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว 440,600 
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ฯ 208,800 
   ค่าบ ารงุหน่วยบริการการศึกษา 122,475 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 324,000 
   ค่าปรับพ้ืนฐานผู้เรียน 171,450 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 296,280 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 84,880 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ 152,820 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 410,720 
   ค่าจ้างเหมาบริการ 2,271,600 
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน+ งบวาตภัย ๔๕๐,๐๐๐ 
   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน 297,000 
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 571,200 
   ค่าวัสดุส านักงาน 247,980 
   ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 252,200 
   ค่าสาธารณูปโภค 297,900 
   อ่ืนๆ (ค่าบริหารจัดการ) 16,500 

 
 
 
 
 



 
๗ 

 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

430,700 

   หลักสูตรฝึกอบรม     390,550 
   การบริการวิชาการแก่ชุมชน     ๙๐,000 
   โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

60,310 

   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๖๕,๐๐๐ 
   โครงการไทใหญ่ ๔๐๐,๐๐๐ 
   โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ ๖๕๐,๐๐๐ 
   โครงการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความปลอดภัยในบุคลากรและกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๓๐๐,๐๐๐ 

   โครงการศูนย์ความรู้กินได้และการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ 

100,000 

   โครงการจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮู 

93,000 

   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมรองรับ
การพัฒนาศักยภาพและการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและภาษาชาติพันธุ์ 

๑๕๐,๐๐๐ 

   โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 200,000 
   โครงการบทเรียนออนไลน์ 150,000 
   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 950,000 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๘๔,๑๔๕ 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2564 

สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 25 หลักสูตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

3๙๐,๕50 บาท   ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ ไตรมาส 1 (ตุลาคมถึงธันวาคม) ถึง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564  
- มีการขออนุมัติ และด าเนินการจัดไปแล้ว 25 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

๑. การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง 
๒. การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการท างานและการสอน 
๓. การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
๔. การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ COVID-19 
๕. การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าทอกะเหรี่ยง 
๖. การถ่ายภาพและสร้างคลิปวีดีโอสั้นจากสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน 
๗. การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
๘. การท าผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
๙. การแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อการจ าหน่าย 
๑๐. การแปรรูปแป้งกล้วย 
๑๑. การแปรรูปผักและเครื่องปรุงรสผงแห้งจากวัตถุดิบในชุมชน 
๑๒. การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิง 
๑๓. การพัฒนากระเป๋าสะพายข้าง จากผ้าลาหู่ประยุกต์ 
๑๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะหร่า เพ่ือเป็นของที่ระลึก อย่างครบวงจร 
๑๕. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากหมากต่อมขอด 
๑๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับจากลูกเดือย 
๑๗. การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart Farmer 
๑๘. การพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพย้อมผ้าสีธรรมชาติ 
๑๙. การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดถั่วเน่าแค๊บ ชุมชนบ้านต่อแพ 
๒๐. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
๒๑. ภาษาอังกฤษส าหรับการขายสินค้าออนไลน์ 
๒๒. ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข 
๒๓. ภาษาอังกฤษส าหรับยุวมัคคุเทศก์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๒๔. มัคคุเทศก์ชุมชนเตียวไต่ดอย (ลูกหาบ) 
๒๕. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด า 

- ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปแล้ว 24 หลักสูตร เป็นเงิน 267,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.54 
- ผู้รับบริการ 675 คน คิดเป็นร้อยละ 101.50 
- งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ใช้ทั้งหมด 291,950 บาท คงเหลือ 14,000 บาท  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 

 



 
๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน            
ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ 

มติ   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๖/256๔           

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๕,๖๗๒,๓๒๕.๐๐ บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ 3๑ กรกฎาคม 2564 
งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร ๓,๙๕๓,๑๖๐ 3,294,300 ๖๕๘,๘๖๐ ๘๓.๓๓ 
๒ งบด าเนินงาน ๙๗๖,๒๐๐ 485,279.04 ๔๙๐,๙๒๐.๙๖ ๔๙.๗๑ 
๓ งบลงทุน 270,900 270,900 - ๑๐๐ 
๔ งบเงินอุดหนุน 10,472,065 8,461,044.51 ๒,๐๑๑,๐๒๐.๔๙ ๘๐.๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๗๒,๓๒๕ ๑๒,๕๑๑,๕๒๓.๕๕ ๓,๑๖๐,๘๐๑.๔๕ ๗๙.๘๓ 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม   7๙.๘๓ 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 3๑  กรกฎาคม  2564  งบรายจ่ายลงทุน  100 
       งบรายจ่ายประจ า 7๙.๔๘ 

 
 
 
 



 
๑๐ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ให้งานแผนและงบประมาณด าเนินการติดตามกับผู้รับผิดชอบโครงการทุกฝ่าย  ดังนี้  

1) การติดตามงบประมาณที่ผูกพันไว้แล้ว มีการด าเนินกิจกรรมหรือไม่ จะสามารถส่งเอกสาร
เบิกจ่ายได้เมื่อไหร่  
2) สรุปยอดรวมงบประมาณคงเหลือท่ียังไม่ได้เสนออนุมัติกิจกรรม 
3) ให้ด าเนินการสรุปยอดรวมงบประมาณคงเหลือตามข้อ 1 และข้อ 2 เสนอผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ภายใน วันที่ 30 สิงหาคมนี้ เพ่ือวางแผนการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จตามกรอบที่ได้รับจัดสรรต่อไป 

 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ขอรายงานผลการด าเนินงาน                  
ตามแผนพัฒนาคุณภาพและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานจาก

ผู้รับผิดชอบแผนงานในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้ง
มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้บรรลุผล จนถึงขณะนี้มีการจัดท าแผนงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 แผนงาน
จากทั้งสิ้น จ านวน 11 แผนงาน 

2. ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 เรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2564        
ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online โดยมี รศ.พิษณุ เจียวคุณ เป็นวิทยากร ด้วยการวิพากษ์ร่างรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ซึ่งขอรายงานผล
การด าเนินโครงการ ดังนี้ 
2.1  วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการเขียนรายงาน SAR เป็นรายตัวบ่งชี้ของแต่หลักสูตรและ

รายตัวบ่งชี้ของระดับวิทยาลัย ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงปริมาณในระดับหลักสูตรที่ส านักวิชาการเป็นผู้
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลข้อมูล และอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล เนื่องจาก
เพ่ิงปิดภาคการศึกษา 2/2563 ไปได้เพียง 1 เดือนเศษ ซึ่งขณะนี้ส านักวิชาการได้มอบผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยผลจากการวิพากษ์ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ใน
การเขียนรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับ
วิทยาลัยมีความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการเขียนรายงานมากขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะน าประเด็นหรือโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 
2563 และปีงบประมาณ 2564 มาเขียนได้มากน้อยเพียงใด 

 
 
 



 
๑๑ 

 

2.2  วิทยากรได้ให้ค าแนะน ากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้
หลักสูตรได้น าไปด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ข้อที่ 6 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับ
ฟังครบทุกหลักสูตร และท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าใจกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มากขึ้น แต่
ส าหรับปีการศึกษา 2563 อาจจะต้องใช้กระบวนการทวนสอบแบบเบื้องต้นไปก่อน เพ่ือให้ผู้ประเมินได้
เห็นความก้าวหน้าหรือการพัฒนาให้เกิดมีการทวนสอบ และจะด าเนินการตามกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 

2.3  นอกจากนั้นวิทยากรยังได้ให้ค าแนะน ากระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือก ากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ข้อที่ 1 
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และข้อที่ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งวิทยากรได้ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ
ส านักงานผู้อ านวยการ 

3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ก าหนดวันจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ ทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัยให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เพ่ือจัดท า
เอกสารน าส่งให้คณะผู้ประเมินเสมือนจริงได้อ่านรายงานก่อนมาประเมิน 

4. ส านักงานประกันคุณภาพฯ จะด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 เรื่อง “การทบทวนรายงานการประเมินตนเอง 
SAR ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดท าเอกสารหลักฐาน” ในเดือนกันยายน 2564 เพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินเสมือนจริง ในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2564 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : ส าหรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินจากผลการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมามี

การประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ กรรมการมีข้อเสนอที่ได้ข้อมูลจากงานประกันว่าวิทยาลัยชุมชนต้อง
มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อทุนของนักศึกษาที่จัดการศึกษาว่ามีต้นทุนคุ้มทุนแค่ไหน ให้เปรียบเทียบระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษาในระดับอ าเภอ แต่ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเคยท าไว้คือเปรียบเทียบจากสถาบันการศึกษา
กับวิทยาลัยชุมชนที่เหมือนกันแต่ตั้งอยู่คนละจังหวัด ที่มีสภาพการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน คือเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนของนักศึกษาที่จัดการศึกษากับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ซึ่งผลการเปรียบเทียบในครั้งนั้น 

 
 
 
 



 
๑๒ 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีผลค่าใช้จ่ายต้นทุนของนักศึกษาที่จัดการศึกษาต่ ากว่าวิทยาลัยชุมชนแพร่ แต่ยังสรุป
ไม่ได้ว่าการประเมินครั้งต่อไปจะให้เปรียบเทียบกับใคร แต่ขอเสนอควรเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาที่มีบริบท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ไม่ควรเปรียบเทียบกับหน่วยจัดการศึกษาในระดับอ าเภอเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนรู้ปัญหา
อยู่แล้ว ดังนั้นให้ส านักงานประกันคุณภาพกับการเงินหาข้อสรุปร่วมกันว่า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อทุนของนักศึกษาที่ใช้ในการจัดการศึกษากับวิทยาลัยชุมชนแพร่หรือวิทยาลัยชุมชนน่านซึ่ง
มีสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกัน 

 

วาระท่ี 3.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพันนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่  
    ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

นางกันทนา  ใจสุวรรณ รายงานที่ประชุมว่า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อบริบท
ของชุมชน ศักยภาพ ปัญหา และข้อจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาวิถีเกษตรในท้องถิ่นจึงเป็นแนวคิดที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าถึง
ระบบการศึกษาในเรื่องใกล้ตัว จึงได้ด าเนินการพัฒนาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ส าขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังพบว่ามีจ านวน
เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากความยากจน การขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นส่งผลต่อ
การพัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัย
ชุมชนที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ได้เป็นช่องทางและเครื่องมือในการสนับสนุนอย่างสอดคล้อง
กับการท างานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรพัย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ปัจจุบันได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และในปีการศึกษา 2564 
ได้รับทุนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 20 ทุน มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้รับสนับสนุน 3 รายการคือ  

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนทาง กสศ.ได้โอนค่าใช้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยโอนเดือนละ 2 ครั้งคือวันที่ 5 
และวันที่ 20 ของเดือน  

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณ  
3 ค่าพัฒนาผู้เรียนรายละ 10,000 บาท โดยจะมีงบประมาณประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดใน 

20๐,๐๐๐ บาท จะด าเนินการพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่  
๓.1) ด้านการพันนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่

อยู่ในหอพักจ านวน 12 ราย และมีนักศึกษาทุนที่อยู่พ้ืนที่ใกล้เคียงไป-กลับ 8 ราย ปีที่แล้ว
ได้มีการท าบทความทางวิชาการเพ่ือสรุปงานให้กับกสศ. ทางหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง
ได้เสนอโมเดลบ้านหลังที่ 2 เรื่องความเป็นชาติพันธุ์/ การสร้างโอกาสรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักศึกษาหอพักขณะนี้มีการ
ปลูกพืชบริเวณหอพักและเลี้ยงไก่พันธุ์ 

 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

๓.๒) ด้านการพันนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง มีการพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบ Wik Work Learnning ปีหน้าจะให้นักศึกษากลุ่มนี้สอบวัดสมรรถนะ
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๔ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ     (องค์การมหาชน) ซึ่งมี MOU ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้ว 

๓.๓) ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า เนื่องจากธรรมชาติของศูนย์เกษตรจะเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส าหรับวิชาพ้ืนฐานจะจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ส่วนภาคปฏิบัติจะมีไร่ พ้ืนที่ที่เรียกว่า 9 ไร่ก้าวแรก เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา มีการเรียนการสอนปลูกพืชสวน พืชไร่ รวมถึงการจัดการศัตรูพืช ทั้งมีมูลนิธิการ
พัฒนาบนพ้ืนที่สูงเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษา คือกิจกรรมจิตอาสา แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จึงมีการปรับกิจกรรมไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบว่าทาง กสศ. ให้ข้อมูลกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนสอง
ประเด็น 1) มีหลายจังหวัดที่มีนักศึกษาออกกลางคัน 2) กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นต่างๆ
ในภาพรวมมีการรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรและโอนงบประมาณ หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียงวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประสบกับปัญหาตามสองประเด็นนี้หรือไม ่

นางกันทนา  ใจสุวรรณ : นักศึกษาทุน 20 รายจากการสังเกตปัจจุบันยังไม่มีนักศึกษารายใดมีแนวโน้มว่า
จะออกกลางคัน ส่วนการรายงานผลในประเด็นต่างๆทางหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงมีการรายงานตามวัน
เวลาที่ก าหนด 

กรรมการ(นายภานุเดช  ไชยสกูล) : ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับนักศึกษาทุน 6,000 บาทต่อรายต่อเดือน
นั้น จากกระเด็นทีม่ีการรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรและโอนงบประมาณคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อนักศึกษาหรือไม่ 

นางกันทนา  ใจสุวรรณ : เนื่องจาก กสศ. ค่อนข้างมีระบบที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันนักศึกษาใช้จ่ายเกินตัว    
จึงแบ่งจ่ายให้กับนักศึกษาออกเป็นสองงวดต่อเดือน คือวันที่ 5 นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60% คิดเป็นเงิน
ประมาณ 3,000 กว่าบาท และวันที่ 20 จะได้รับอีก 40% ของทุกเดือน  

กรรมการ(นายภานุเดช  ไชยสกูล) : ทุนกสศ. เมื่อมีเฟสหนึ่งแล้ว ในเฟสสองจะมีต่อหรือไม่ วางแผนไว้
อย่างไร 

นางกันทนา  ใจสุวรรณ : ในปี ๒๕๖๕ จะต่อยอดกับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากคนจนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีจะน ามาต่อยอด คือ นักเรียนที่ก าลังจะจบม.6 เป็นรุ่นแรก โรงเรียนล่องแพวิทยาที่วิทยาลัย
ชุมชนได้ไปเปิดห้องเรียนไว้ 

 
 

 



 
๑๔ 

 

กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : นโยบายของกระทรวงเอง ทิศทาง แนวโน้มของการด าเนินชีวิตใน
สถานการณ์โควิด วิทยาลัยชุมชนควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเกษตร เนื่องจากองค์ความรู้ที่ควรมีติดตัวนักศึกษาใน
ยุคต่อไปจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ดังนั้นให้หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงวางไทม์ไลน์เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน 

นายทรงศักดิ์  ปัญญา : อีกสี่เดือนข้างหน้าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต้องเตรียมส่งขอทุนให้กับนักศึกษา
ในปี 2565 จากปี2564 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนขอทุนไป 4 สาขา จ านวน 120 ทุน ผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิหากไม่ผ่านการพิจารณาสาขาใดสาขาหนึ่ง
จะท าให้ถูกปรับตกทั้งหมด ทางผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อพิจารณาว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  เสนอขอ ๔ สาขา             
จ านวน 120 ทุนนั้นเกินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ฉะนั้นในปี 2565 วิทยาลัยชุมชนควรขอเป็นขั้นบันไดตาม
ศักยภาพของตนเอง จะท าให้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะผ่านการพิจารณา จึงขอค าแนะน ากับทางกรรมการสภา               
ในปี 2565 วิทยาลัยชุมชนควรเสนอขอทุนใดบ้างไม่เกิน 2 สาขา 

กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : เป้าหมายหลักของ กสศ. คือคนจนต้องมีงานท า นักศึกษาทุนต้อง
เรียนให้จบ และจบมาต้องมีงานท า หรือไปประกอบอาชีพเองได้ สาขาที่ควรผลิตในปี 2565 ขอเสนอหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงวัย เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มของผู้สูงวัยเพ่ิมข้ึน 

กรรมการ(นายธวัชชัย  ใจแสน) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนั้น  มีความจ าเป็นต้องต่อเนื่อง 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาวะที่นักศึกษาลงพ้ืนที่และจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรได้ 
ควรดึงศักยภาพทุนทางชีวภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาขับเคลื่อนและท าให้เข้มข้นมากขึ้น จากกระบวนการผลิตของ
นักศึกษา จนน าไปสู่การแปรรูป และสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

จากสภาวะวิกฤตโควิด พืชพ้ืนบ้านหลายชนิดสามารถน าไปสู่กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันได้
เช่น กระชาย กะเพรา นักศึกษาสามารถน าศักยภาพทุนทางชีวภาพนี้ไปแปรรูป และควรยกระดับความรู้สู่การผลิต
ต่อไป 

ประธาน(นายสุเทพ  นุชทรวง) : จากข้อเสนอของผู้อ านวยการวิทยาลัย เสนอหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย
หนึ่งหลักสูตร และจะมีการต่อยอดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรด้วยนั้น ดังนั้นในปี 2565 วิทยาลัยชุมชนควร
เสนอขอทุนกับกสศ. 2 สาขาตามเสนอ 
 
วาระท่ี 3.4 เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)         

สรุปเรื่อง 

ความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  

“ต าบลแม่สามแลบ” โครงการส่งเสริมพันนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่สามแลบ  
๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 
- Social Literacy, English Literacy, Digital Literacy และ Financial Literacy 
- อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนและการจัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 
 
 



 
๑๕ 

 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างร้านค้าออนไลน์และ Digital E-commerce 
- จัดท าชุดความรู้กินได้ (OKMD) 

๑) น้ าพริกปลาแห้ง  ๒) เมโตปิ (ข้าวปุก) ๓) น้ าปู 
๔) เห็ดนางฟ้าแดดเดียว  ๕) พริกทอด  ๖) ลูกเหนียงดอง 
๗) ขนมซัมบูซะ   ๘) พลูหมาก  ๙) จิ้งหรีดทองแดง 
๑๐) เมตอ (ข้าวต้มมัด)  ๑๑) งาเน่า  ๑๒) ผงแป้งบุก 
๑๓) ขม้ินผง   ๑๔) หน่อไม้แห้ง  ๑๕) ผักกาดแห้ง 
๑๖) จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ๑๗) ชะลอมไม้ไผ่  ๑๘) หลังคาใบตองตึง 
๑๙) แก้วจากไม้ไผ่  ๒๐) ของฝากจากก้อนหิน 

๒. และมีการจัดท าฐานข้อมูลของต าบล (Commumity Data) ข้องมูลเชิงปริมาณ ๑ ต าบล ๒๔๘ 
ฐานข้อมูล และมีการด าเนินกิจกรรมตามฐานย่อย โดยมี พ้ืนที่น าร่อง ๓ หมู่บ้ าน คือ หมู่บ้ านกอมู เดอ                  
หมู่บ้านสิวาเดอ และหมู่บ้านห้วยกองก้าด  

๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์ปกาเกอญอ 
- พัฒนาด้านการตลาดสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๔. บูรณาการโครงการ (System integrator) 
๕. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แม่สามแลบโมเดล 

 

“ต าบลแม่กิ๊” โครงการส่งเสริมพันนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่กิ๊ 
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ V7 เป็นการการด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

ประเมินพ้ืนที่เบื้องต้น และเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลต าบลโปรไฟล์ ข้อมูลเชิงบริบทพ้ืนที่ต าบล 80% มาจาก
ข้อมูลมือสองจากหน่วยงาน/อบต. และการท าเวทีชุมชน 

ผลการส ารวจด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๖ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

การส ารวจสถานการณ์ บุก (และพืชท้องถิ่นที่น่าสนใจในพื้นที่ต าบล) 
ข้อมูลสถานการณ์บุกในพื้นที่ต าบลแม่ก๊ิ ในส่วนนี้ เป็นสรุปข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลประกอบร่วมกัน 3 

ส่วน ได้แก่ 
1) ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจเกษตรผู้ปลูกบุกในพ้ืนที่ต าบลแม่กิ๊ของทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่

ต าบลรากแก้วสร้างประเทศต าบลแม่ก๊ิ U2T วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
- ข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูล 
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากประธานและรองประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุกแม่กิ๊ 
- ข้อมูลจากการทาเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน 

2) ข้อมูลมือสองจากเอกสารสรุปเวทีและรายงานวิจัยภายใต้  โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมปลอดคอร์รัปชัน อ าเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

การส ารวจข้อมูลศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอและย้อมสีธรรมชาติ 

 



 
๑๘ 

 

 

 
การส ารวจข้อมูลเชิงสาธิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ตชด. บ้านห้วยโปงเลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

การจัดเวทีคืนข้อมูลชุมชน กลุ่มบ้านแม่กิ๊เปียงหลวง ห้วยส้าน ร่มเย็น ห้วยคลองเซกลุ่มบ้านพะโท พะแข่กลุ่ม
บ้านห้วยโปงเลา แม่ข่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพันนาศักยภาพทีมด าเนินงาน 

- การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ร่วมกับทีมงาน ต าบลแม่สามแลบ 
และต าบลแม่สวด)  

- การร่วมลงพ้ืนที่เรียนรู้กระบวนการทางานของพื้นที่ ต าบลแม่สามแลบ และต าบลแม่สวด 
- การร่วมกิจกรรมเรียนรู้เครือข่ายพื้นท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลห้วยปูลิง 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงานด้านการสื่อสารเพ่ือการตลาด 
- จัดให้มีกระบวนการ AAR ทีมด าเนินงาน ทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรม 

 



 
๒๐ 

 

 
 
แผนการดาเนินในช่วงเวลา กันยายน – ธันวาคม 2564 
    การด าเนินกิจกรรมเพื่อจัดฝึกอบรมพันนาทักษะอาชีพตามกลุ่มประเด็น 

- รูปแบบการจัดการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในภาวะโรคระบาดโควิด 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก บุก และพืชท้องถิ่นที่น่าใจ เช่น สะโกส่า กระชายป่า ฯลฯ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และย้อมสีธรรมชาติ 
- การตลาดออนไลน์ 
- หาวิธีการประสานงานเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมระหว่างชุมชน อบต.และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

 

“ต าบลแม่นาเติง”โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการจัดการท่องเที่ยวต าบลแม่นาเติง 
   ตามปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจัดกิจกรรม ดังนี้   

๑) วันที่ 26-27 ส.ค. 2564  
การพัฒนาการจัดการมัคคุเทศก์น้อยเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนแม่นาเติง  

๒) วันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค. 2564 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการทาผลิตภัณฑ์กุ๊บไต ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค. 2564 

   ตามปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม ในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ มีจัดกิจกรรม ดังนี้   
๑) วันที่ 31-1 ก.ย. ๒๕๖๔ กิจกรรมรณรงคป์ระชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน 

บ้านแม่ของต าบลแม่นาเติง  
๒) วันที่ 6-8 ก.ย. ๒๕๖๔  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการท าเบเกอรี่ 
๓) วันที่ 9-10 ก.ย. ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุด้านการจัดการความรู้และ  
    ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
๔) วันที่ 20-22 ก.ย. ๒๕๖๔ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการกลุ่มและการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  
    ชุมชนตะกร้าสานพลาสติก 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ด้านกิจกรรม 

๑. กิจกรรมการอบรมเสริมทักษะการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าลาหู่  
โดยงบประมาณท้ังสิ้น 57,544 บาท 

2. กิจกรรมรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนบ้านไทรงาม ร่วมกับ อบต.แม่นาเติง  
โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท 

ด้านการเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลต าบลโปรไฟล์ตาม 16 ตัวชี้วัด  
2. เก็บข้อมูล covid-19  
3. เก็บข้อมูลแอป cbd u2t  
4. ลงพื้นส ารวจศักยภาพทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ทาแผนที่เก็บข้อมูลเพ่ือนามาวิเคราะห์ และนามาจัด
กิจกรรมในแต่ละโครงการ  
5. ลงประชาคมทุกหมู่บ้านร่วมกับ อบต.แม่นาเติง  
6. อบรมฝึกทักษะ  

- ด้าน Social Literacy   - ด้าน English Competency  

- ด้าน Digital Literacy    - ด้าน Financial Literacy  

มติ 
ที่ประชุมรบัทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : วิทยาลัยชุมชนควรยึดกระบวนการท างาน U๒T มาขับเคลื่อนการ

ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชน จะท าให้วิทยาลัยชุมชนสามารถพัฒนาและยกระดับตัวเองได้ 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมกรรมการสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ มีมติให้กรรมการน ารายชื่อที่เสนอไปทบทวนและสามารถ
เสนอรายชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือแต่งตั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้สรุปบัญชีรายชื่อตามท่ีกรรมการเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง - หน่วยงาน ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

๑ นายประเสริฐ   อัยกร ประธานโครงการธารน้ าใจสู่โรงพยาบาลแมส่ะเรียง ประธานคณะ
กรรมการฯ 

 

๒ พระครูปลัดจติตพัฒน์   อัคค
ปัญโญ 

เจ้าอาวาสสวนธรรมภสูมะ กรรมการฯ  

๓ นายบ ารุง   สังข์ขาว หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการฯ  
๔ นายรุ่งโรจน์   ค ามาสาร สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮ่่องสอน กรรมการฯ  
๕ นายปราโมชญ์   โภคบตุร เจ้าของและผู้จัดการร้านกาแฟ Brand เข้าท่า กรรมการฯ  
๖ นายสถาพร   ศรีวันช่ืน สภาเกษตรกรจังหวัดแมฮ่่องสอน กรรมการฯ  
๗ นายค าปัน   ค าประวัน รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
กรรมการฯ  

8 นายสายทอง จันทร์เต็ม สภาวัฒนธรรมอ าเภอปางมะผ้า กรรมการฯ   พ.ต.ท.จักร์ฯ  
เสนอ 

9 นายประเสริฐ  วิริยะภาพ อดีตคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอน กรรมการฯ  
 นายจิระ เสนอ 10 นางอาภรณ์  แสงโชต ิ ประธานกลุม่เครือข่ายองค์กรสตรชุีมชนเข้มแข็ง อ.

ปาย 
กรรมการฯ 

11 นายรุ่งเรือง ปัญญาละ ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงอ าเภอปางมะผ้า กรรมการฯ นายเทวัญ เสนอ 
12 นายนิติศักดิ์  โตนิต ิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแม่ฮ่องสอน 
กรรมการฯ  

นายทรงศักดิ์ เสนอ 
13 นายอาริยะ  ภสูาหสั สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ าสาละวิน กรรมการฯ 
14 นายสินสมุด  พรหมสุวรรณ สมาคมธรุกิจท่องเที่ยวปาย กรรมการฯ ภานุเดช เสนอ 
15 นายคมสัน   คูสินทรัพย ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เลขานุการ

กรรมการฯ 
 

16 นายสุรินทร์   มหาวรรณ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการฯ 

 

17 นายทรงศักดิ์   ปัญญา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อตามเสนอ มอบให้ฝ่ายเลขาน ารายชื่อดังกล่าวไปทาบทามความสมัครใจใน
การเข้ามาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน และให้น ารายชื่อที่ผ่านการทาบทามแล้วมาให้กรรมการ
พิจารณาคัดเลือกให้เหลือจ านวน ๙ รายชื่อตามท่ีก าหนด อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๖๔ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
2. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
4. เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากข้ึน และรู้จักการน าวิทยาศาสตร์ไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
แนวคิด 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี  2564  “สนุกเรียนรู้  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว”                     
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                  
วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 



 
๒๔ 

 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,400 ราย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการและเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1,400 ราย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ผู้ชมผ่านระบบออนไลน์ (ราย) 1,000 2,853 

ผู้เข้าร่วมงานแบบปกติ Onsite (ราย) 50 72 

ผู้เข้าชมนิทรรศการ (ราย) 350 434 

รวม 1,400 3,359 

 
รูปแบบกิจกรรม ปกติ Onsite และ Online 

1. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 
รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

2. เสวนาภายใต้แนวคิด “สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว” 3 หัวข้อ 
3. การจัดแสดงนิทรรศการ 2 ชดุ  

ด าเนินการในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการ
เรียนรู้แม่ฮ่องสอน และเปิดให้ชมนิทรรศการได้ในระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2564  

**ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด จ ากัดผู้เข้าร่วมครั้งละ
ไม่เกิน 50 คน ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมงาน และตรวจวัด
อุณหภูมิ กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดสติ๊กเกอร์ และลงชื่อในการเข้าร่วม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕ 

 

การเสวนาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด“สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว”มี
ผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ ๒,๘๕๓ ราย ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ 

1. เสวนา “สนุกเรียนรู้ ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับโลกออนไลน์” ผู้ร่วมเสวนา 
• นางสาวชนัญพร  ณรงค์ทิพย์ / นายสาธิต ชุมของ ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
• นางสาวดุจกมล หว่างป่อ / นางสาว ปราณปริยา ชุมพล นักเรียนจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา 

2. เสวนา “Youtuber อยู่แม่ฮ่องสอนก็ท าได้ อาชีพออนไลน์สร้างเงิน” โดย 
• ผู้ร่วมเสวนา นางสาวสุพิชญา เกิดสุขศิริมงคล Youtuber เจ้าของช่อง ลูกพีช Channel 

3. เสวนา “วิทยาศาสตร์ในครัวเรือน สมุนไพรไทยรอบรั้ว” ผู้ร่วมเสวนา 
• นางภัทรา นวลค า เภสัชกรเชีย่วชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  

(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร แพทย์แผนไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• นายเมญญาวัต ทิพกนก งานแพทย์แผนไทย ส านักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ด าเนินรายการโดย นางเวียงสอน ดอนแก้ว นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๖ 

 

การจัดแสดงนิทรรศการ 

ชุดที่ 1 นิทรรศการสนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากโครงการพระราชด าริ 
จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ โครงการพระราชด าริ ๙ ฐานการเรียนรู้ ณ ลานชั้น 2 อาคารหมอกใหม่ 

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  โดยความร่วมมือของ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด า ริ 
อันประกอบด้วย 9 หน่วยงานย่อย ดังนี้ 

• ส านักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
• ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ 
• ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มแม่น้ าปาย ตามพระราชด าริ 
• สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน 
• ส านักงานชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร 
• สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 

ชุดที่ 2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน  

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน เข้าร่วมชม 434 ราย ในระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2564  
โดยก าหนดรอบชมวันละ 4 รอบ (09.30 – 10.30/ 11.00 – 12.00/ 13.00 – 14.00/ 14.30 – 15.30 ) 
จ ากัดรอบละ ไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๗ 

 

หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานต้นสังกัด 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม 
 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอขุนยวม 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย 
 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้า 

สถาบันการศึกษา 

1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
2. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองค า 
3. โรงเรียนทุ่งกองมู 
4. โรงเรียนบ้านใหม่ 
5. โรงเรียนเทศบาล 
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

หน่วยงานเครือข่าย 

1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
2. ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. Maehongson Creative 
6. โครงการพระราชด าริ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 

• ส านักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
• ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ 
• ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มแม่น้ าปาย ตามพระราชด าริ 
• สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

• ส านักงานชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

กรมวิชาการเกษตร 
• สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๙ 

 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๓ 

 

ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข 

• ระบบไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ 
• สถานการณ์โควิด-19 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี  ๖.๒ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 วันพุธ 2๗ มกราคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ 
2/2564 วันพุธ 2๔ กุมภาพันธ์ 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ 

   
เมษายน 

 
 งดประชุม 

4/2564 วันพุธ ๒๖ พฤษภาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ 
5/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ 
6/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๔ 
7/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
8/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564   
9/2564 วันพุธ 27 ตุลาคม 2564   

10/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564   
11/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

 

การพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔        

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
เลิกประชุม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๒๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 



 
๓๕ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


