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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

 

 

วัน พุธ ที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐    

ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแมฮองสอน 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 

วัน พุธ ที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

**************** 
ผูมาประชุม 

๑. ดร.จรูญ   คํานวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายสถาพร    ทองประดิษฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นางแสงดาว    กูเกียรติ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายมนัส   มณีธร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. พ.ต.ท.จักร   สายแกว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๗. นายปกรณ   จีนาคํา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๘. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๙. ดร.โยธิน   บุญเฉลย ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูไมมาประชมุ (ลา)  
๑. ดร.ทิพยรัตน   ประทุมพร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายจิระ   พานชิยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายบุญยืน   คงเพชรศักด์ิ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. นายคมสัน   คูสินทรัพย กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน มส. 

ผูเขารวมประชุม   
๑. นายสุบัณกร   กวีวัฒน  รก.ผอ.สนง.ผอ.วชช.มส. 
๒. นายอิสรา   จันทิมางกูร ผอ.สํานักวิชาการวชช.มส. 
๓. นางเกษร   จามาล ี  หัวหนาศูนยความรูกินได 
๔. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT มส. 
๕. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหนาพิพิธภัณฑมีชีวิต 
๖. วาท่ี รต.มนตรี  วงษรีย  หัวหนาศูนยชาติพันธุ 
๗. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหนาศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม 
๘. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสาวชาลิน ี  ตอมกมน ผูประสานงานผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน มส. 
๑๐. นางปณัยภัคร  อุทุมพร  เจาหนาท่ีบรรณารักษและงานประชาสัมพันธ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายจรูญ  คํานวนตา  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑  เรื่อง แจงการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                          

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ดวย คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อ
ดําเนินการสัมภาษณและใหผูมีสิทธิ์นําเสนอวิสัยทัศนนั้น 

๒. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๒ เรื่อง การทําฝายมีชีวิต 

สรุปเร่ือง 
 ๑.ความเปนมา  

ตามท่ี โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมลุมน้ําแมฮองสอน ระยะที่ ๔ ไดดําเนินการเก่ียวกับการ

พัฒนาชุมชนลุมน้ําแมฮองสอนทั้ง ๘ ชุมชนลุมนํ้าน้ัน ไดมีกิจกรรมในการจัดทําฝายมีชีวิตข้ึน โดยจัดทําฝายมีชีวิตใน 

๒ พื้น คือบริเวณศูนยไทใหญศึกษาและบานหัวน้ําแมฮองสอนซ่ึงไดรับความรวมมือกับกลุมอาสาสมัครจากกลุมอาสา

ชายของและ เลขาธิการเครือขายฝายมีชีวิตแหงประเทศไทยจาก เชียงรายและนครศรีธรรมราชนั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี หมูบานดังกลาวเปนหมูบานที่เหมาะแกการจัดทําโครงการทองเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ
การเดินปา  รูปแบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงขยายผลจากการทําฝายไดและการทําวิจัยหมูบานหัวน้ําในเขตปาอุทยาน จึง
ขอแจงใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ  
วาระที่ ๑.๓  เร่ือง แจงการประชุมกลุมไดรับทุนจาก สสส. 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ดวย ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดเขาประชุมรวมกับกลุมท่ีไดรับทุนจาก สสส. โดย
ไดกําหนดพื้นท่ีการทํางาน และจะเชิญ กศน.เขารวมดําเนินการดวย และวางแผนการทํางานรวมกันตอไป  
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๓. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๔  เร่ือง สถานกงสุลอเมริกามาเยี่ยมแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ดวย สถานกงสุลอเมริกาจะมาเยี่ยมแมฮองสอน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ทางแมฮองสอนของ
เราไดขอ Mini American Corner โดยมาศูนยอพยพตางๆดวยและแวะมาท่ีศูนยภาษาฯ ดวยซ่ึงจะไดแลกเปลี่ยน
ทางดานวัฒนธรรมและดานตางๆ 

๔. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบและทานไดสนใจขอเชิญ
มารวมตอนรับได 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๕  เร่ือง โครงการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามที่  โครงการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯแมฮองสอน ไดจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการและสรรหาคณะกรรมการชุดใหมเม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
วิทยาลัยชุมชนน้ัน 

๕. การดําเนินการ 

ในการนี้  การประชุมดั งกล าวไดสรรหากรรมหารชุด ใหมและไดประธานคนใหม คือ                                 
ดร.โยธิน  บุญเฉลย ซ่ึงเปนผูเหมาะสมในการพัฒนาตอไปจึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

สรุปเร่ือง 
ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                     

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุมเปน
ที่เรียบรอยแลวจํานวน…๑๑…. หนา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                        
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม                                        

ที่ ป ระชุ ม มีมติ รั บ รอ งร า ยงานการประชุ มคณะกรรมกา รสภาวิ ทย าลั ยชุ มชนแม ฮ อ งสอน                                 
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
 
วาระที่ ๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง 

๑. ความเปนมา 
ตามที่สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนต้ังแต                            

ตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน รวมท้ังหมด จํานวน    ๑๖,๙๘๙,๔๒๑.๐๐     บาท ผูกพันงบประมาณ                    
จํานวน       ๕,๔๑๖,๗๒๗.๓๒       บาท เบิกจายแลว จํ านวน      ๖,๔๗๘,๐๙๓.๖๔         บาท                        
เบิกจายสะสม  จํานวน       ๑๑,๘๙๔,๘๒๐.๙๖     บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  จํานวน    ๕,๐๙๔,๖๐๐.๐๔     
บาท  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐             
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานการใชจายเงินรายไดสถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 
  ป จ จุ บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ม ฮ อ ง ส อ น มี เ งิ น ร า ย ไ ด ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น                             
จํานวน       ๑,๗๙๘,๒๗๖.๕๑        บาท จําแนกตามรายบัญชี ดังนี้ 
  ๑) เงินทดรองราชการ  ๖) คาใชจายดําเนินงานกองทุนฯวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน(กยศ.)   

๒) เงินรายไดสถานศึกษา ๗) โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  ๓) เงินรายไดศูนยภาษา ๘) โครงการพัฒนาตนแบบการเรียนการสอนทางไกลวิทยาลัยชมุชนแมฮองสอน 
  ๔) เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ (เงินวิจัย)    
  ๕) โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
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๒.  การดําเนินการ 
 ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินรายไดสถานศึกษา                   

ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๒  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานความกาวหนาการเตรียมการเปดอุทยานการเรียนรูแมฮองสอน MHS PARK 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 

 ตามท่ีเทศบาลเมืองแมฮองสอน อุทยานการเรียนรูตนแบบและบริการ TK Park และวิทยาลัย

ชุมชนแมฮองสอน ไดรวมมือกันจัดตั้งอุทยานการเรียนรูแมฮองสอนข้ึน ณ อาคารหมอกใหม โดยการขยายพื้นที่การ

ใหบริการจากเดิมศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน ชั้น ๓ มายังชั้น ๑ ของอาคารหมอกใหม เพื่อ

ใหบริการวิชาการ นันทนาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความรูและเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ชุมชน ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงไดประชุมเบ้ืองตนเก่ียวกับพิธีเปดในเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ไปแลวเม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น  

 ๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดรับการประสานจากอุทยานการเรียนรูตนแบบและบริการ  

TK Park วาพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ไดตอบรับการเปนประธานในพิธีเปดอุทยานการ
เรียนรูแมฮองสอนแลว ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ น้ี และทางวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จะมีการประชุมรวมกับ
เทศบาลเมืองแมฮองสอนเพื่อการเตรียมความพรอมพิธีเปดในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ นี้ ในประเด็นดานการ
ติดตามความคืบหนาการปรับพื้นที่อาคารหมอกใหม การจัดเตรียมความพรอมพิธีเปดอุทยานการเรียนรูแมฮองสอน 
พิธีการ งบประมาณ และการเตรียมการหารือประชุมกับผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนตอไป จึงขอรายงานกาวหนา
ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๓  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑)ใหดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุมถึงหอการคาจังหวัด ,YEC เขารวมประชุมในวันที่ ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐  
๒)จัดตั้งกรรมการการอบรมข้ึน๑ชุด 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

วาระที่ ๔   เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง รายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐               

(มกราคม ๒๕๖๐) 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตองดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในระดับ

วิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชน เปนหน่ึงในตัวชี้วัด ดังน้ัน
เพื่อใหบรรลุสําเร็จตามตัวชีวัดที่กําหนด จําเปนตองรายงานผลการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนให
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทราบทุกเดือน และรายงานตอสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทราบน้ัน 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ มกราคม ๒๕๖๐) ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๔.๒  เร่ือง การเลือกกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนผูสอนประจํา แทนตําแหนงที่วางลง 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ใหวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมอาจารยผูสอน

ประจําในวิทยาลัยชุมชนเพื่อเลือกผูแทนอาจารยผูสอนประจําวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จํานวน ๑ คนโดยวิธี
ลงคะแนนลับในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผานมานั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจาก
ผูแทนผูสอนประจํา แทนตําแหนงที่วางลง ซ่ึงไดมีขาราชการครูลงคะแนนเสียงแบบลับทั้งหมด ๙ คนและมี ดร.โยธิน  
บุญเฉลย ไดคะแนนเสียง จํานวน ๙ คะแนน จึงเปนผูแทนผูสอนประจําเพื่อเสนอเปนคณะกรรมการสภาสถาบันซ่ึง
เลือกจากผูแทนผูสอนประจํา แทนตําแหนงท่ีวาง จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๔.๓  เร่ือง การเลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผูแทน
ผูสอน 

  ประจํา 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 



๘ 
 

ดวย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ใหวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการสภา
วิชาการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผูแทนผูสอนประจํา โดยใหดําเนินการจัดประชุมผูสอน
ประจําในวิทยาลัยชุมชนเพื่อเลือกผูแทนอาจารยผูสอนประจําวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จํานวน ๑ คนโดยวิธี
ลงคะแนนลับ โดยมีคุณสมบัติของผูแทนผูสอน ดังนี้ มีวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา ข้ึนไปนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผูแทนผูสอนประจํา ซ่ึงไดมีขาราชการครูลงคะแนนเสียงแบบลับทั้งหมด ๙ คนและ
มี ดร.โยธิน  บุญเฉลย ไดคะแนนเสียง จํานวน ๙ คะแนน จึงเปนผูแทนผูสอนประจําเพื่อเสนอเปนสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผูแทนผูสอนประจํา จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ว าร ะที่  ๔ .๔   เ ร่ื อ ง  ร าย งานการอบรม เชิ งป ฏิ บัติ กา ร  ระบบการ เ รี ยนการสอนออน ไลน                                                
MCC Moodle E-learning  
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอนไดมีพันธกิจหนึ่งในการพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนดวยระบบออนไลนเพื่อใหรองรับกับรูปแบบการจัดการเรียนสอนสอนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน ในรูปแบบใหมดวยระบบออนไลน เพื่อลดขอจํากัดดานเวลาเรียน การเขาหองเรียน อาจารยผูสอน และ
งบประมาณ ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน จึงไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลนข้ึนใน
รูปแบบ E-learning ดวย Moodle ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวน้ัน 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้เพื่อใหระบบดังกลาวสามารถนําไปใชงานไดจริงการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอน อันประกอบดวย 6 หนวยจัดการศึกษา และเปนการนํารองระบบการเรียนการสอนออนไลนของ
วิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ จึงจําเปนตองมีการอบรมใหกับ ครู อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ บุคลากรประจําหนวย
จัดการศึกษาเพื่อใหสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหสามารถเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชงานระบบ E-learning ของวิทยาลัยชุชนแมฮองสอนข้ึน ในวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2560 เวลา 
09.00 – 17.00 น. ณ ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน กลุมเปาหมายในการเขาอบรม  จํานวน 40 
คน ไดแก อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนจากหนวยจัดการศึกษาทุกอําเภอ 
ผลการจัดอบรมพบวา อาจารย บุคลากรสามารถเขาไปสรางรายวิชาเรียนได และคาดวาจะมีการนําไปใชจริง
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2560 นี้ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหขอเสนแนะ ดังนี้ 
 ๑)ใหจัดทําบทสรุปผูบริหาร โดยพูดถึงความรวมมือของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนรวมกับ Casper college 



๙ 
 

 ๒) วัตถุประสงค เพื่อความชัดเจนใหระบุวาสามารถท่ีจะเปดการสอนในหลายหนวยจัดการศึกษา 
 ๓) การขยายผล ใหระบุนําไปปรับใชกับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและวิทยาลัยอ่ืนๆ 
 ๔) สงรายงานใหผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

วาระที่ ๔.๕  เร่ือง บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมกันระหวาง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ต า ม ท่ี  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ม ฮ อ ง ส อ น  ไ ด ป ร ะ ส า น ค ว า ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมานับระยะเวลาไดสามป ประกอบกับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนตองการใหมีการทํา
บันทึกความรวมมือทางวิชาการในภาพใหญระหวางสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงได
มีพิธีลงนามกันในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดสง ดร.โยธิน บุญเฉลย เขารวมเปนพยาน จึงขอแจงใหที่
ประชุมทราบ พรอมมีสาระสําคัญของบันทึกความรวมมือทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ๔.๕ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง การประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดดําเนินการแจงใหบุคลากรประจําทุกประเภทของวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนมีสวนรวมในการเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวน จํานวนคนละไมเกิน ๑ รายชื่อ พรอมความ
สมัครใจของผูรับการเสนอรายชื่อ  ขอมูล ประวัติ ผลงานและความเหมาะสม รวมท้ังความเห็นสนับสนุนวาเปนผู
เหมาะสมใหดํารงตําแหนงดังกลาว นั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดจัดประชุมกลั่นกรองรายชื่อดังกลาว ในวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีผานมาแลว จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับรายชื่อตามน้ี 



๑๐ 
 

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ  ปญญานุวัฒน  
๒. ศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา   
๓. ผศ.ดร.ภาสกร  นันทพานิช   
๔. ดร.วราภรณ  สีหนาท  
๕. ผศ.ดร.ศักราช  ฟาขาว  

 
วาระที่ ๕.๒  เร่ือง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝกอบรมประจําป ๒๕๖๐ (จํานวนต่ํากวา ๔๕ ชั่วโมง) 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดจัดทําแผนฝกอบรม ประจําป ๒๕๖๐ และไดรับการจัดสรร
งบประมาณหลักสูตรฝกอบรม จํานวนต่ํากวา ๔๕ ชั่วโมง จํานวน ๓๖๖,๗๕๐ บาท ของหลักสูตรจํานวน ๓๗ 
หลักสูตรน้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี กลุมงานฝกอบรม วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขออนุมัติฝกอบรมประจําป ๒๕๖๐
(จํานวนตํ่ากวา ๔๕ ชั่วโมง)  จํานวน ………………๒๘………..หลักสูตร  จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรฝกอบรมประจําป ๒๕๖๐ (จํานวนต่ํากวา ๔๕ ชั่วโมง)  จํานวน ๒๘ 
หลักสูตร และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) หลักสูตรการตีมีดขอเพิ่มพื้นที่บานทุงมะสาน 
๒) ใหดําเนินการปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรภาษาพมาเพื่อการคาขายและบริการเบื้องตน 
๓) ใหดําเนินการปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรภาษาไทใหญสําหรับพระภิกษุสามเณร 

 ๔) ใหดําเนินการหลักสูตรรวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ๕) ใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรอัญมณี โดยขอขอมูลหลักสูตรไดที่ตาก และพะเยาได  
 

วาระที่ ๕.๓  เร่ือง พิจารณาอนุมัติอาจารยผูสอนประจําภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน มีกําหนดเปดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ ๒  ป

การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖   พรอมกันทุกหนวยจัดการศึกษาอําเภอ ซ่ึงไดมีการสรรหา

อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามเกณฑและคุณสมบัติอาจารยพิเศษ เรียบรอยแลวนั้น  

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน สํานักวิชาการ ไดดําเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารยผูสอน
จากแตละหนวยจัดการศึกษาอําเภอเรียบรอยแลว จํานวน…๑๐๖……คน   จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๓ 



๑๑ 
 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติอาจารยผูสอนประจําภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๖ คน 

๑)กรณีท่ี ๑ อาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติไมผานเกณฑ (ไมผานเกณฑ  คือวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท 
และมีประสบการณที่เก่ียวของกับการสอนนอยกวา ๑๐ ป) ไมเคยมีประสบการณสอนในวชช.มส. จํานวน  ๑  คน 

๒)กรณีท่ี ๒ อาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติไมผานเกณฑ (ไมผานเกณฑ  คือวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท 
และมีประสบการณที่เก่ียวของกับการสอนนอยกวา ๑๐ ป) แตเคยมีประสบการณสอนในวชช.มส. จํานวน ๑๕  คน 

๓)กรณีท่ี  ๓  อาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติผานเกณฑ (ผานเกณฑ คือวุฒิการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป หรือ 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแตมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับการสอน ๑๐ ป ข้ึนไป) จํานวน  ๙๐   คน 

๔)ใหนางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ สอนรายวิชาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษแทนนางสิริพร  
สมศักดิ์ 
 
วาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

วาระที่  ๖.๑  เร่ือง การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมเปนประจําทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการกําหนดวันใหคณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม ฮองสอน คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่  ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เปนตน ไป                                     
ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ ใน   
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่  ๖.๒  เร่ือง การสงตอนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนชุดใหม 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ตามท่ี คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมไดหมดวาระลงและไดมีการสรรหา
กรรมการชุดใหมแลวนั้น  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้ จึงขอหารือ เก่ียวกับนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนใหคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดใหม 



๑๒ 
 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหดําเนินการจัดทําบทสรุปการทํางานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนชุดเดิม เก่ียวกับนโยบายการทํางานที่ผานมา แผนการทํางานในอนาคตใหคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดใหม 
 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 

                                          ( นางสาวชาลินี ตอมกมน )  
                                 นักวิชาการศึกษา                   

 

 
    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    ( ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
                                      ครูชํานาญการ 

รกัษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
     ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 



๑๓ 
 

 
 

ภาคผนวก 



๑๔ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
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