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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 

 

 

วัน อังคาร ที่  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙    

ณ หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแมฮองสอน 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วัน อังคาร ที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

**************** 
ผูมาประชุม 

๑. ดร.จรูญ   คํานวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายสถาพร    ทองประดิษฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายจิระ   พานชิยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นางแสงดาว    กูเกียรติ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. นายบุญยืน   คงเพชรศักด์ิ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๗. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๘. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๙. ดร.ทิพยรัตน   ประทุมพร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๐. นายคมสัน   คูสินทรัพย กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

       แมฮองสอน 
  
 
ผูไมมาประชมุ (ลา)  

๑. พ.ต.ท.จักร   สายแกว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายมนัส   มณีธร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายปกรณ   จีนาคํา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. ดร.โยธิน   บุญเฉลย ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

 
ผูเขารวมประชุม   

๑. นางเกษร   คําลือสาย คร ู
๒. นางสาวชาลิน ี  ตอมกมน ผูประสานงานผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

แมฮองสอน 
  
  
 
 



๓ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายจรูญ  คํานวนตา  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑  เรื่อง การถือครองที่ดิน 

สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามที่ ไดเขารวมประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการที่ดินทํากิน และมีมติจากคณะรัฐมนตรีหากมีการจดแจงไวแลวจะสามารถถือครองท่ีดิน
ไดโดยไมถูกดําเนินคดี   

๒. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงควรหาแนวทางการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นในการ
ดําเนินการตอไป จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป 
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมตริับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๒ เรื่อง การประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานอื่น 

สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 

มาใหความรูเก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพแบบวนเกษตร นั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ จะดําเนินการประสานกับเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมาหารือเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
แบวนเกษตรโดยมีกลุมเปาหมายสําหรับคนท่ีมีพื้นที่ทํากิน และเชิญผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
แมฮองสอนมาชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                     

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุมเปนที่
เรียบรอยแลวจํานวน…๑๑…. หนา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 



๔ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                        
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม                                        

ที่ ป ระชุ มมี มติ รั บ รอ งร า ย งานการประชุ มคณะกรรมกา รสภาวิ ทย าลั ยชุ มชนแม ฮ อ งสอน                                 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

 
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานการใชจายเงนิงบประมาณป ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเปนมา 

ตามที่สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนต้ังแต                            
ตนปงบประมาณจนถึงปจจุ บัน รวมทั้งหมด จํานวน     ๑๒,๖๐๒,๗๒๐      บาท ผูกพันงบประมาณ                    
จํานวน                   -           บาท เบิกจายแลว จํานวน                    -                บาท เบิกจายสะสม                        
จํานวน                   -           บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  จํานวน               -                บาท  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐             
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๑ 
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓   เร่ือง สืบเนื่อง 

วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานการใชจายเงินรายไดสถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเรือ่ง 
 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    ๑,๖๕๗,๘๓๖.๗๔     บาท จําแนกตามรายบัญชี ดังนี้ 
  ๑) เงินทดรองราชการ  ๖) คาใชจายดําเนินงานกองทุนฯวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน(กยศ.)   

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

 ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินรายไดสถานศึกษา                   
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๒  
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 



๕ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ งบประมาณโครงการพัฒนาตนแบบการเรียนการสอน

ทางไกลวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ใหดําเนินการจัดทําความรวมมือทางวิชาการ(MOU)กับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพื่อความยั่งยืนและสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 

 
วาระที่ ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง รายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐               
(ตุลาคม ๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตองดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในระดับ

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

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) ใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๑ 
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๔.๒  เรื่อง รายงานการจัดงานแฮนซอมโกจา Mr. Michael Balmer   
สรุปเรื่อง 

๑.ความเปนมา 
ตามที่ Mr. Michael Balmer  ประธานมูลนิธิ   ACY Foundation   ไดเสียชีวิตลง และ

จําเปนตองมีการจัดงานแฮนซอมโกจา ให  Mr. Michael Balmer  ตามประเพณีของชาวไทใหญในจังหวัด
แมฮองสอนนั้น 

๒.  การดําเนินการ 
ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดงานแฮนซอมโกจาให  Mr. Michael Balmer                 

ในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปางลอไปแลวน้ัน จึงขอรายงานการจัดงานแฮนซอมโกจา Mr. Michael Balmer                    
ใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๒ 
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๓  เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือแนวทางการใชพื้นท่ีอาคารหมอกใหมและความคืบหนาการ
ปรับพื้นท่ีอุทยานการเรียนรูแมฮองสอน 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเปนมา 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอนไดรวมประชุมหารือทางการใชพื้นที่

อาคารหมอกใหมและความคืบหนาการใชพื้นที่อุทยานการเรียนรูแมฮองสอน อาหารหมอกใหม เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ณ หองประชุมศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอนนั้น   
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปผลการหารือแนวทางการใชพื้นที่อาคารหมอกใหมและความคืบหนา
การปรับพื้นท่ีอุทยานการเรียนรูแมฮองสอนใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ  รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ 
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑)สรางความเขาใจรวมกัน 
 ๒)ตั้งคณะกรรมการบริหาร ๒ ชุด ประกอบดวย 

-กรรมการดานการคา (ประกอบดวย สท.จังหวัดแมฮองสอนดูแลเกี่ยวกับดานการคา) 
  -กรรมการดาน IT (ดูแลเกี่ยวกับดานIT เพื่อยกระดับ IT) 
  โดยใหอาจารยเอมอร  ลิ้มวัฒนา เปนเลาขานุการทั้ง ๒ ชุด 
 ๓)มีการดําเนินการจัดอบรมในเชิงธุรกิจ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มคอ.๒ 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเปนมา 

ดวยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดกําหนดใหวิทยาลัยชุมชนทุกแหงปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตาม

แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.๒ ในรายวิชาที่จะเปดสอนใหเปนปจจุบัน เพื่อบันทึกในระบบ

ฐานขอมูล TQF  กอนสงใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน เพื่อเผยแพรและนําไปใช

ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในปการศึกษาถัดไป นั้น 

 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒  เมื่อวันท่ี ๑๑ – ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ในสาขาวิชาปจจุบันท่ีเปดสอนจํานวน  ๕  
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป  และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสํานักพัฒนาคุณภาพวิชาการไดพิจารณาปรับปรุงและจัดทํา



๗ 
 

ขอมูลตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแตละสาขาวิชาใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๑ 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มคอ.๒  และใหขอเสนแนะ ดังน้ี 

๑)ใหปรับเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเน่ืองจากนอยเกินไป 
๒)ใหดําเนินการประสานงานขอหลักสูตรการคาชายแดนและหลักสูตรการออกแบบอัญมณี จากมหาลัยของ

แมสอดจังหวัดตาก มหาลัยจุฬาลงกรณ มหาลัยเชียงใหม 
๓)ประสานงานกับคุณคนึงหา สุภานันท และเชิญเปนคณะกรรมการหลักสูตร 
 
วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙        

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ –กันยายน ๒๕๕๙ ) 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา ดาํเนินการบริหาร

จัดการ ทั้งทางดานจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  นั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ขอรายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ –กันยายน ๒๕๕๙ ) เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและให
ขอเสนอแนะตอไปรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๑ 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการดําเนินรอบ ๑๒ เดือนที่ผานมา และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑)โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ไดดําเนินการตอเน่ืองมานั้น หากโครงการ
ใดมีความพรอมควรปรับใหเปนโครงการในรูปแบบของโครงการวิจัย และบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๒)จากผลการดาํเนินงานโครงการศูนยการทองเท่ียวโดยชุมชนชาติพันธุแมฮองสอนนั้น ไดดําเนินการในสวน
ของหลักสูตรการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนท้ังหมด ๑๗ ชุมชนแลว และขอใหในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ควรเพิ่มพื้นที่ในการทําหลักสูตรการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (หมูบาน CBT) ใน
พื้นที่หมูบานกุงไมสัก อําเภอเมือง เนื่องจากหมูบานกุงไมสักมีแหลงทองเที่ยวใหม นั้นคือ สะพานซูตองเป และ
ในสรุปผลการดําเนินงานนั้นไดวางแผนในการการจัดหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นและมัคคุเทศกอาชีพ บรรจไุวใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดวย ซึ่งเปนการวางแผนท่ีด ี

  ๓)ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ควรมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการคา
ชายแดนดวย เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอนจะดําเนินการเปดดานการคาชายแดนหวยตนนุน อําเภอขุนยวม ซึ่งเปน



๘ 
 

ดานท่ีติดตอกับประเทศเมีนรมาร ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนควรใหความรูและจัดการบริการวิชาการเพื่อ
รองรับการคา การลงทุน การคาชายแดน 
วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 

วาระที่  ๖.๑  เรื่องการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมเปนประจําทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการกําหนดวันใหคณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน ครั้ งที่  ๑๑/๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เปนตนไป                                     
ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม                
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ใน   
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 

                                          ( นางสาวชาลินี ตอมกมน )  
                                 นักวิชาการศึกษา                   

 

 
    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    ( นายคมสัน  คูสินทรัพย) 
                                 ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

     เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 



๙ 
 

 
 

ภาคผนวก 



๑๐ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ 
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