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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 

วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. ผศ.ดร.อภิชาติ  ไตรแสง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. ดร.โยธิน   บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายรอน     ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา คร ู
๒. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๔. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑  เรื่อง ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน…๒๑….หน้ารายละเอียดปรากฏ ดังเอกสารแนบท้าย ๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              
                      ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น จ านวน       ๑๗,๖๕๗,๐๘๕       บาท ผูกพันงบประมาณ จ านวน       ๙๖๐,๔๓๑        
บาท ตัดยอดงบประมาณแล้ว จ านวน            ๕,๓๙๐,๘๕๑.๗๙            บาท  รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอด
งบประมาณ จ านวน      ๖,๓๕๑,๒๘๒.๗๙    บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน    ๑๑,๓๐๕,๘๐๒.๒๑     บาท  
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้ 

 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๑๗,๖๕๗,๐๘๕.๐๐ บาท แบ่งเป็น 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน+ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 

งบประมาณคงเหลือ ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร ๓,๖๔๑,๒๐๐.๐๐ ๘๐๗,๘๑๐.๐๐ ๒,๘๘๓,๓๙๐.๐๐ ๒๒ % 
๒ งบด าเนินงาน ๗,๘๕๗,๗๘๕.๐๐ ๒,๘๔๑,๗๒๖.๗๙ ๕,๐๑๖,๐๘๕.๒๑ ๓๖ % 

๓ งบลงทุน ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๙๙ % 

๔ งบเงินอุดหนุน ๙๑๓,๗๐๐.๐๐ ๑๗๑,๘๑๐.๐๐ ๗๔๑,๘๙๐.๐๐ ๑๘ % 

๕ งบรายจ่ายอื่น ๔,๕๙๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๘๕,๙๓๖.๐๐ ๒,๗๑๓,๖๖๔.๐๐ ๔๑ % 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๖๕๗,๐๘๕.๐๐ ๖,๓๕๑,๒๘๒.๗๙ ๑๑,๓๐๕,๘๐๒.๒๑ ๓๕ % 



๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

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

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๖,๘๒๒,๙๕๐ บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

การจัดสรรและอนุมัติโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 

ที่ รายการ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ 

1 งบบุคลากร          1,820,600.00    
     - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ             1,820,600.00    

2 งบด าเนินงาน          3,172,750.00    
     - ค่าตอบแทนผ้บริหารที่มีวาระ               317,100.00    
     - ประกันสังคม                 68,100.00    
     - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               243,000.00    
     - ค่าเบี้ยประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน               148,140.00    
     - ค่าเบี้ยประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน                 76,410.00    
     - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน                 42,440.00    
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               204,360.00    
     - ค่าจ้างเหมาบริการ             1,063,200.00    
     - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน                 75,000.00    
     - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์               571,200.00    
     - ค่าวัสดุส านักงาน                 75,000.00    
     - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               152,200.00    
     - ค่าสาธารณูปโภค               136,600.00    
3 งบรายจ่ายอ่ืน             1,829,600.00    



๕ 
 

     - โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาฯ               144,500.00    
     - โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ               104,500.00    

  
   - โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพ จ านวนต่ า
กว่า 45 ชั่วโมง          

              191,320.00  
  

     - โครงการพัฒนาหลักสูตร                             30,000.00    

  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ 

              509,280.00  
  

  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

              850,000.00  
  

  รวมทั้งสิ้น          6,822,950.00    
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 



๗ 
 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา  
ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายวรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           

ได้ลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๘) และมาตรา ๓๕           
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ และมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศแต่งตั้ง นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง   

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ        

ตาม รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง   
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๓) 

สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา  

ตามที่ วิทยาลั ยชุ มชนแม่ ฮ่องสอน  ได้ จั ดท าแผน โครงการให้ บ ริการวิช าการแก่ชุ มชน           
(ฝึกอบรมหลักสูตร) ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณ           
จ านวน ๕๔๖,๗๐๐ บาท จ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๓ หลักสูตร นั้น 



๙ 
 

๒.การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขออนุมัติโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ต่ ากว่า ๔๕ 
ชั่วโมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน............๒..........หลักสูตร ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/รายได้ 

“หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต” 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรฝึกอบรม (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 

สาขาวิชา หมวด/หมู่วิชา ชื่อหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง 
มนุษยศาสตร์ หมู่วิชาที่ไม่สามารถ

จัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
สร้างพ่อแม่สองภาษา (Bilingual Parents) 
   

01020001 20  

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 01100801 30 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม    

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- อยากให้มีงานวิจัยในหลักสูตรสร้างพ่อแม่สองภาษา (Bilingual Parents) ถึงความแตกต่างระหว่างเด็กที่

มีพ่อแม่ท่ีผ่านหลักสูตรกับพ่อแม่ท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 
- มอบฝ่ายฝึกอบรมด าเนินการ 

วาระที่ ๕.๒   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ครั้งที ่๓) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ตามที่ วิ ท ย าลั ยชุ มชนแม่ ฮ่อ งสอน  ได้ จั ดท าแผน ฝึ กอบรม ห ลั กสู ต ร พั ฒ นาอาชี พ                                       
(๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๐๙,๐๐๐ บาท                 
จ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น  ๙ หลักสูตร นั้น 

๒.การด าเนินการ 

                ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน จึงขออนุมัติ โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ           
หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน............๔...........หลักสูตร ขอเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 
 
 



๑๐ 
 

เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/รายได้ 
“หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต” 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) 

สาขาวิชา หมวด/หมู่วิชา ชื่อหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง 
 

คหกรรมศาสตร์   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสีธรรมชาติ 01080232 45 

การตัดเย็บชุดไต 01080233 100 
ศิลปประดิษฐ์ การตัดเย็บปีกนกกิ่งกะหล่าจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

01080530 
 

45 

เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด า 01091203 45 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสีธรรมชาติ ด าเนินการ ณ ศูนย์ผ้าทอพะมะลออ าเภอแม่สะ

เรียงของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
- หลักสูตรการตัดเย็บปีกนกกิ่งกะหล่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จะร่วมกับกลุ่มชุมชนป้าแหลงอ าเภอปาย 
- หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด า จะด าเนินการ ณ อ าเภอแม่ลาน้อยแต่ส่งทีมงานวิทยาลัย

ชุมชนอ าเภอแม่ลาน้อยไปเรียนรู้กับกลุ่มชุมชนป้าแหลงอ าเภอปาย ซึ่งมีการผลิตและด าเนินการส่งไปยัง
ตลาดประเทศจีน 

- หลักสูตรการตัดเย็บชุดไต อยากให้มีการเพ่ิมเติมให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยประสานกับศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด เพ่ือให้ได้มาตรฐานทั้งผลิตภัณฑ์และผู้เรียน 

 
วาระที่ ๕.๓   เรื่อง พิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก   

บุคคลภายนอกสถาบัน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ                  

จากบุคคลภายนอกสถาบัน จ านวน ๑ อัตรา โดยวิธีการรับสมัคร และการเสนอรายชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน 
ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัย นั้น  

๒. การด าเนินการ 

การนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือ
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  

 



๑๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
- มติที่ ประชุมไม่ เสนอรายชื่ อผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ท รงคุณวุฒิ จาก   

บุคคลภายนอกสถาบัน 
- ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

 
วาระท่ี ๕.๔   เรื่อง พิจารณาแนวทางการสรรหาประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
                        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ตามที่ ดร.จรูญ  ค านวณตา ประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ได้ถึงแก่มรณกรรมลง ท าให้ไม่
มีผู้ท าหน้าที่เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานด้านไทใหญ่ จึงจ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว และจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางการสรรหาที่ชัดเจน นั้น  

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเห็นในการก าหนดแนวทางสรรหา ประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน           
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม มีดังนี้  

- ให้ร่างระเบียบการสรรหาประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
- เนื่องจากศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อยู่ภายใต้โครงสร้างของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน การปรับเปลี่ยน

โครงสร้างภายในศูนย์ไทใหญ่ศึกษาควรให้สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 
- ให้ฝ่ายเลขาศูนย์ไทใหญ่ศึกษาแต่งตั้งอนุกรรมการยกร่างอุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และชาติพัน ธุ์ พ.ศ.

๒๕๖๑ โดยเพิ่มเติมก าหนดแนวทางการสรรหาประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษาให้ชัดเจน โดยให้สภา
วิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ แล้วน าไปบรรจุเป็นข้อบังคับของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 

- ให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการศูนย์ไทใหญ่ฯไปพลางก่อน 
- มอบอ.จิระ พานิชยนนท์ อ.ภานุเดช  ไชยสกุล อ.อภิชาติ  ไตรแสงและอ.บุญยืน คงเพชรศักดิ์ เป็น

กรรมการยกร่างอุทยานการเรียนรู้ไทใหญ่และชาติพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอ.โยธิน  บุญเฉลยเป็นเลขา
ร่วมด าเนินการก าหนดแนวทางการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการศูนย์ไทใหญ่ให้ชัดเจน โดยการ
น าเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก่อนน าเข้าที่
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป 

- อยากให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาก าหนดพ้ืนที่ให้ชุมชนหรือเยาวชนได้เข้ามาท ากิจกรรมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
ตัวอย่างเช่นตลาดป๊อกกาด ตลาดย้อนยุค กาแสดงของกลุ่มเยาวชน หรือก าหนดเป็นพื้นที่ตลาดประชารัฐ 



๑๒ 
 

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนของ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณโดยใช้พ้ืนที่ของ
ศูนย์ไทใหญ่ในการด าเนินการ 

- ตามที่ดร.จรูญ ค านวณตา ได้วางกรอบอยากให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นศูนย์ training
เรื่องอาหารไทใหญ่และการโรงแรม โดยการสร้างโรงแรมเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การโรงแรมของจังหวัด โดยเป็นทั้งที่พักพิง ปฏิบัติจริง ซึ่ งโรงแรมนั้นจะถูก
ก่อสร้างขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทางศูนย์ไทใหญ่ขาดเรื่องงบประมาณในการเขียนแบบ ซึ่ง
อาจจะขอสนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีช่างเขียนแบบ เขียน
แบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบ 

 
วาระที่ ๕.๕   เรื่อง พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้      

ชุมน” ระหว่าง ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), เทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ตามที่อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน”   
แล้วนั้น บัดนี้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวถึงก าหนดสิ้นสุดลง เพ่ือความต่อเนื่องในการเป็นเครือข่ายของอุทยานการ
เรียนรู้ของทั้ง ๓ ฝ่าย  

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมน”             
ตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

                   
 

         

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน” 

ระหว่าง 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
และ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮอ่งสอน 

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



๑๓ 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ส านักงานบริหารและพัฒนา  องค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) เลขที่  ๙๙๙/๙ อาคารส านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน ๑๗ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน    เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
โดย นายอธิปัตย์ บ ารุง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “สบร.” 
ฝ่ายหนึ่ง   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนสิงหนาทบ ารุง ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นาย
ปกรณ์ จีนาค า นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “ทม.แม่ฮ่องสอน” ฝ่ายที่สอง 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ถนนปางล้อนิคม ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นาย
คมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ีเรียกว่า 
“วิทยาลัยชุมชน” ฝ่ายที่สาม 

ตามที่ “สบร.” “ทม.แม่ฮ่องสอน” และ “วิทยาลัยชุมชน”  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริม
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน” ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ฉบับลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว สบร. ได้มอบหมายให้ “ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ สบร. ท่ีมีหน้าท่ีเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้  การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ตลอดชีวิต เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า "สอร." 

ดังนั้นเพื่อให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของทั้ง ๒ ฝ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งสามฝ่ายจึงตกลง
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ข้ึน ดังมีสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ ๑. แนวทางและขอบเขตความร่วมมือ 
 ๑.๑  ทั้งสามฝ่ายตกลงกันว่า “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” เป็นหนึ่งในเครือข่ายของอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  
 ๑.๒  การร่วมมือกันสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานและบริหารจัดการ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” 
ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๓  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของแต่ละฝ่าย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ของทั้งสามฝ่ายให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔  การร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข้อ ๒. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
๒.๑  เพื่อสร้างสรรค์และสง่เสรมิแหลง่เรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝงัและสง่เสริมนิสยัรกัการอ่าน และการแสวงหาความรู้ใน

บรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย  
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 
๒.๓  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิด

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม  ผลผลิต หรือช้ินงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้งค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

ข้อ ๓. บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายตามแนวทางความร่วมมือ 
๓.๑ บทบาทหน้าท่ีของ สอร. 

                    ๓.๑.๑ สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ด้วยแนวคิดห้องสมุด
มีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางให้ วิทยาลัยชุมชน และเทศบาล ด าเนินงาน “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ได้อย่างยั่งยืน  

๓.๑.๒ สนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายใต้วัตถุประสงค์ของความ 
ร่วมมือ  

๓.๑.๓  สนับสนุนสื่อการเรยีนรู้ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สื่อมัลติมีเดีย เกมส์เพื่อการศึกษา ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณที่ สอร.ไดร้ับจัดสรรในแตล่ะป ี



๑๔ 
 

๓.๑.๔  สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ  “อุทยานการเรียนรู้
แม่ฮ่องสอน” 

๓.๑.๕  ด าเนินงานอ่ืนใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน 

๓.๒ บทบาทหน้าท่ีของ ทม.แม่ฮ่องสอน 
๓.๒.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ภายใต้วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 

ตามเป้าหมาย นโยบายและแผนงานท่ีเห็นชอบร่วมกัน 
๓.๒.๒ จัดหาและ/หรือจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ตกแต่งพื้นที่อาคารหมอกใหม่ 

และจัดจ้างบุคลากร (รองโยธินเสนอแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนตามศักยภาพและ
สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

๓.๒.๓  สนับสนุนค่าสาธารณูปโภครายปี ซึ่งได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ 
อันจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมของ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ตามความเหมาะสม  

๓.๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้   

๓.๒.๕ ด าเนินงานอ่ืนใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน 

    ๓.๓ บทบาทหน้าท่ีของ วิทยาลัยชุมชน 
๓.๓.๑ บริหารจัดการ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ภายใต้วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ตามเป้าหมาย 

นโยบายและแผนงานท่ีเห็นชอบร่วมกัน 
  ๓.๓.๒ มีส่วนร่วมในการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่ภายในของอาคารหมอกใหม่ เพื่อ ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน”  

๓.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมของ “อุทยานการเรียนรู้แม่อ่องสอน” ในรูปแบบต่าง ๆ  
๓.๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการ

เรียนรู้   
๓.๒.๕ สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดจ้างบุคลากร (รองโยธินเสนอแก้ไขเพิ่มเติม) 
๓.๒.๖ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบรหิารจดัการ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ให้แก ่หน่วยงานตาม

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๒.๗ ด าเนินงานอ่ืนใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน 

 ข้อ ๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ จะมีการอ้างอิงถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และ/หรือ ช่ือ เครื่องหมายของแต่ละฝ่ายให้ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้วย 

ข้อ ๕. ระยะเวลาความร่วมมือ 
            ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้

มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะให้มีผลใช้บังคับต่อไปจะต้องท าความตกลงกันใหม่ภายในสามสิบ
วันก่อนระยะเวลาตามบันทึกความร่วมมือน้ีสิ้นสุดลง 

ข้อ ๖. สิทธิ์ในผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
      ทั้งสามฝ่ายตกลงให้ ผลงาน สิทธิต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้        เป็นสิทธิ์ร่วมกันของทั้งสาม
ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ของสังคมและการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และอ านาจ
หน้าที่ของตน ในกรณีที่มีการผลิตหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์เพื่อผลิตสื่อ          การเรียนรู้ ให้ทั้งสามฝ่ายมีสิทธิร่วมกันในผลประโย ชน์
ตา่งๆ ที่เกิดขึ้น 

 



๑๕ 
 

ข้อ ๗. การไม่มีภาระผูกพันในข้อตกลง 
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  เป็นการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือ

ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ การ
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  จึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่
ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้
แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

ข้อ ๘. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
    กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ให้

ฝ่ายที่มีความประสงค์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็น                 ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน และจะสามารถกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสามฝ่าย โดยให้จัดท าเป็นบันทึกเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์
อักษร 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสามฝ่ายได้อ่าน   และเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดดีแล้ว ถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................สบร.   ลงช่ือ.............................................ทม.แม่ฮ่องสอน 
              (นายอธิปัตย์ บ ารุง)                    (นายปกรณ์ จีนาค า) 
   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้             นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน 

               
 
 

         ลงช่ือ....................................................วิทยาลัยชุมชน 
(นายคมสัน คสูินทรัพย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 
             
 
    

 ลงช่ือ....................................................พยาน          ลงช่ือ.................................................พยาน 
                              (นางวราพร ตยานุกรณ์)             (นายสมบูรณ์   ใจเย็น) 

                ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน        ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
                       รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย   
 
 
 
                                                   ลงช่ือลงช่ือ.................................................พยาน 
                                                                     (นายโยธิน บุญเฉลย) 
                                                       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม มีดังนี้  

- เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้      ชุมน” ระหว่าง 
ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), เทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

- เห็นชอบให้เพิ่มข้อแก้ไขตามเสนอ 
 

วาระท่ี ๕.๖   เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
                       (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา  

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีก าหนดเปิดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ ซึ่งได้มีการสรรหาผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สอนพิเศษ เรียบร้อยแล้วนั้น  

๒. การด าเนินการ 

ในการนี้  ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการรวบรวมศักยภาพผู้สอนจากแต่
ละหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเรียบร้อยแล้ว จึงขอพิจารณาผู้สอนประจ าภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน……๑๘……คน จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  
มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ตามเสนอ 

  
 

 
 
 



๑๘ 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่อง การลดหย่อนภาษี 

สรุปเรื่อง  
   สรุปรายการบริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี 2561 ลดภาระภาษีแบบคุ้ม ๆ ถึง 2 เท่า รีบมาเช็คเงื่อนไข ก่อนยื่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วงต้นปี 2562  
 

 

          ช่วงสิ้นปีวนมาถึงทีไร มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ คงก าลังวางแผนจัดการภาษีกันอยู่ ซึ่งบางคนอาจจะยัง
ไม่รู้ว่า เงินบริจาค หรือ เงินท าบุญ สามารถเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน แถมบางรายการลดหย่อนได้ถึง 2 
เท่าอีกด้วย หมายความว่า บริจาคไป 1,000 บาท น ามาลดหย่อนได้ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียว ว่าแต่จะมีรายการ
บริจาคอะไรบ้างนั้น ที่ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เรารวบรวมมาให้แล้ว    
 
1. บริจาคเพื่อการศึกษา  
          การบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ โดยต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ-นามสกุล
ของเราอย่างครบถ้วน ด้วยการบริจาคใน 3 รายการนี้   
 

 
- อาคารสถานที่ เป็นการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

          - สื่อการเรียน การสอน เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
          - บุคลากร เป็นการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษา  
 

 
           

https://money.kapook.com/tax


๑๙ 
 

• ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า  
2. บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ  
 

 
ภาพจาก PongMoji/Shutterstock 

          ล่าสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เราสามารถบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐโดยตรงได้แล้ว เพื่อน าไป
หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอื่น ๆ หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ต้องบริจาคผ่านทางมูลนิธิต่าง ๆ ของโรงพยาบาล   
 
3. บริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 กองทุน  
          ได้แก่ กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ, กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตร
วิทยา และกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ในการส่งเสริมด้านการท าวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถ
น าค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ   
          ทั้งนี้ จะมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนถ้าบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะหัก
ลดหย่อนได้ 1 เท่าของจ านวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอ่ืน ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึง
ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ   
 
4. กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์  

 

 
 
          สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ซึ่งต้องเป็นการบริจาคให้กองทุนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น เพ่ือ

http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html


๒๐ 
 

สนับสนุนและจูงใจให้มีการบริจาคเงินให้แก่กองทุน พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  
 
5. สนับสนุนการกีฬา   
          ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ หากเป็นการบริจาคเงินให้หน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  
          • ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า    
6. ช่วยเหลือผู้พิการ  

 
 
          ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ด้วยการบริจาคเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้คนพิการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณะ รวมถึงสวัสดิการของภาครัฐ ผ่านสถานสงเคราะห์คนพิการต่าง ๆ   
 
          • ตรวจสอบรายชื่อสถานสงเคราะห์คนพิการที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า  
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก  
          ส าหรับการบริจาคเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้อง
ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ   
 
8. โครงการฝึกอบรมเยาวชนของสถานพินิจ  
 

 
 
          เงินบริจาคในโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและ
เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกระทรวงยุติธรรม 

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_241256.pdf
http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html


๒๑ 
 

สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ   
          • ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายช่ือสถานพักฟื้นบ าบัดและฟื้นฟูเด็กที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า  
 
9. กองทุนยุติธรรม  
          น ามาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ส าหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน มีโอกาสเข้าถึงกระบวนกรยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
 
10. การจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน  
 

 
 

          สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าเช่นกัน แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 
10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการอ่าน ให้แก่ สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หอสมุด 
ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออ่ืน ๆ ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมถึงห้องสมุดของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลเองด้วย  
          ส าหรับการบริจาคเงินต่าง ๆ หากต้องการน ามาใช้หักลดหย่อนภาษี ย้ าว่าจะต้องมีใบเสร็จรับเงินบริจาค 
หรือใบอนุโมทนาบัตร ที่ระบุชื่อผู้บริจาคชัดเจนตรงกับชื่อ-นามสกุลของผู้เสียภาษี เพื่อน ามาใช้เป็นหลักฐาน  
วิธีค านวณเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี  
          วิธีค านวณเงินบริจาค ที่ใช้ลดหย่อนภาษี 2561 ได้นั้น สามารถค านวณง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้   
          ตัวอย่างเช่น : นาย A มีเงินได้สุทธิทั้งปี 600,000 บาท ได้บริจาคเงินเพ่ือการศึกษา 10,000 บาท และใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีอ่ืน ๆ ดังนี้  
          - หักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ (แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) = 100,000 บาท   
          - หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท    
          - หักค่าประกันสังคม 9,000 บาท  
          - หักค่าลดหย่อนบุตร 1 คน 30,000 บาท  
          - หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 40,000 บาท   
          ดังนั้น เมื่อหักค่าลดหย่อนข้างต้นแล้ว นาย A จะเหลือเงินได้สุทธิเท่ากับ 361,000 บาท   

http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html


๒๒ 
 

          จากนั้นให้น ารายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ของนาย A จ านวน 361,000 บาท ไปค านวณลดหย่อน
ภาษีเงินบริจาค นั่นคือ นาย A จะหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ได้ไม่เกิน 10% ของ 361,000 บาท หรือไม่เกิน 
36,100 บาท   
          ดังนั้น การที่นาย A บริจาคเงินเพ่ือการศึกษาไป 10,000 บาท ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 
10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ จะท าให้นาย A สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ถึง 20,000 
บาท หรือหากนาย A อยากลดหย่อนภาษีแบบคุ้มค่าที่สุด ก็สามารถเพ่ิมเงินบริจาคเป็น 18,050 บาทได้ ก็จะช่วยให้
ลดภาระภาษีสูงสุดที่ 36,100 บาท    
 
          ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการบริจาคเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ที่เรารวบรวมมาให้แบบครบถ้วน ใครบริจาคให้ที่
ไหนก็อย่าลืมเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้ยื่นต่อกรมสรรพากรด้วยล่ะ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเงินบริจาคอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน เช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย  
 
                         • ลดหย่อนภาษี 2561 มีอะไรบ้าง รู้ไว้ค านวณภาษี ก่อนยื่นภาษี ต้นปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม    

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

https://money.kapook.com/view199817.html
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วาระท่ี  ๖.๒ เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
สรุปเรื่อง  
 ๑. ความเป็นมา 
  ตามที่ ดร.จรูญ  ค านวณตา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ถึงแก่
มรณกรรมลงแล้วนั้น จึงท าให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนว่างลง ๑ ต าแหน่ง  

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พิจารณาถึงต าแหน่งที่ว่าง
ลงควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 
มติที่ประชุม    

ที่ประชุมมีมติยังไม่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง  
 

วาระท่ี  ๖.๓ เรื่องการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง  
 ๑. ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒. การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม   

ประชุมวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
    
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 



๒๔ 
 

 
ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


