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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 

 

 

วัน พุธ ที่  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    

ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแมฮองสอน 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วัน พุธ ท่ี ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

**************** 
ผูมาประชุม 

๑. ดร.จรูญ   คํานวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายสถาพร    ทองประดิษฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นางแสงดาว    กูเกียรติ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายบุญยืน   คงเพชรศักด์ิ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๗. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๘. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๙. นายมนัส   มณีธร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๐. พ.ต.ท.จักร   สายแกว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๑. ดร.ทิพยรัตน   ประทุมพร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๒. นายคมสัน   คูสินทรัพย กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

       แมฮองสอน 
 ๑๓.ดร.โยธิน   บุญเฉลย ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
ผูไมมาประชมุ (ลา)  

๑. นายจิระ   พานชิยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายปกรณ   จีนาคํา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูเขารวมประชุม   
๑. นายประพันธ   รักเรียน  หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอปาย 
๒. นายดุสิต   คําใส  หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 
๓. นายเสริมสกุล  พจนการุณ ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดแมฮองสอน 
๔. Dr.Willard    Scott Robinson Teacher Casvper College 
๕. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา ครู 
๖. นายปรีชา     ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
๗. นายนัธวัฒน   ชนิตนันท นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาวสมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจาหนาท่ีงานวัดผล 
๙. นายอิสระ   อินตะสุข ครู 
๑๐. นายณัฐวุฒ ิ   จันทรสระคู เจาหนาท่ีศูนยICT 
๑๑. นางปณัยภัคร  อุทุมพร  เจาหนาท่ีบรรณารักษและงานประชาสัมพันธ  
๑๒. นางสาวชาลิน ี  ตอมกมน ผูประสานงานผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

แมฮองสอน 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายจรูญ  คํานวนตา  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑  เรื่อง แนวทางการจัดการความรูความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด

แมฮองสอนรวมกับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบอนุปริญญา และการจัด
ฝกอบรมระยะสั้น เพื่อใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางยั่งยืนและสนองตอความตองการของชุมชนนั้น  
    

๒. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดประสานความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดแมฮองสอนรวมกับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหรองรับกับมาตรฐานวิชาชีพนั้น ทั้งนี้
ไดรับเกียรติจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดแมฮองสอนมาชี้แจงการดําเนินการใหวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ทราบ จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบและมีความยินดีท่ีจะประสานความรวมมือกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
แมฮองสอน และดําเนินการจัดทํา MOU รวมกันเก่ียวกับเร่ืองจัดการศึกษาในรูปแบบอนุปริญญา และการจัด
ฝกอบรมระยะสั้นเก่ียวกับอัญมณี 

 
วาระที่ ๑.๒ เรื่อง สนับสนุนกิจกรรมมัคคุเทศกนอย 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามที่ ศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม  ไดจัดโครงการ Training of the Trainer 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหใชงานไดจริง” กิจกรรมมัคคุเทศกนอย ระหวางวันที่ ๒๙-๓๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคมน้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี เครือขายพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิของประเทศเนเธอรแลนด ไดสนับสนุน
งบประมาณในกิจกรรมมัคคุเทศกนอย จึงขอแจงใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ และวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดรับมอบการสนับสนุนดังกลาว 
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วาระที่ ๑.๓ เรื่อง การเปดหลักสูตร ปวช. ปวส. 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามท่ี สภาชาติไดอนุมัติใหสามารถเปดหลักสูตร ปวช. ปวส. ต้ังแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

แลวน้ัน โดยในท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหดูกลุมเปาหมายที่ไมทับซอนกัน หากจังหวัดไหนพรอมสามารถพัฒนา

หลักสูตรไดเลย สวนวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หลักสูตรที่ตองพัฒนาในป ๖๐ ไดแก หลักสูตรวนเกษตร และ

หลักสูตรผูชวยพยาบาล 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี จึงขอแจงใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่ ๑.๓ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ตามที่ กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อสรรหา

กรรมการสภาฯในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนน้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี ในการประชุมดังกลาวมีมติใหเสนอกรรมการสภาฯเพิ่มเติมเนื่องจากติดคุณสมบัติบางสวน 
จึงขอแจงใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
สรุปเร่ือง 

ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                     
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุมเปนที่
เรียบรอยแลวจํานวน…๑๐…. หนา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                        
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม                                        

ที่ ป ระชุ ม มีมติ รั บ รอ งร า ยงานการประชุ มคณะกรรมกา รสภาวิ ทย าลั ยชุ มชนแม ฮ อ งสอน                                 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
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วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง 

๑. ความเปนมา 
ตามที่สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนต้ังแต                            

ตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน รวมทั้งหมด จํานวน     ๑๒,๖๐๒,๗๒๐.๐๐      บาท ผูกพันงบประมาณ                    
จํานวน        ๗,๕๗๘,๘๓๐.๐๐         บาท เบิกจายแลว จํานวน      ๑,๒๙๗,๗๒๔.๕๙           บาท เบิกจาย
สะสม จํานวน     ๘,๘๗๖,๕๕๔.๕๙    บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  จํานวน   ๓,๗๒๖,๑๖๕.๔๑        บาท  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐             
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓   เร่ือง สืบเนื่อง 

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    ๑,๗๑๓,๕๖๗.๗๔     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  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหดําเนินการเพิ่มวาระขอใชเงินรายไดสถานศึกษาเก่ียวกับคาเขียนแบบ
หองเรียน บานพักและการเจาะบอบาดาล ในการประชุมครั้งตอไปเพื่อผานความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนเพื่อขออนุมัติจากสถาบันตอไป 
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วาระที่ ๓.๓ เรื่อง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสูระบบออนไลน
ของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 
  อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ มีมติให
ดําเนินการเก่ียวกับ โครงการพัฒนาตนแบบการเรียนการสอนทางไกลวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนน้ัน  
๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดจัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนไปสูระบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไปรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๒  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสูระบบออนไลน
ของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน และใหดําเนินการจัดทําเปนตนแบบในการประชุมเก่ียวกับงานวิจัยกอนที่จะนําไปใช
กับนักศึกษา ระบบน้ีมีขอดีเก่ียวกับการสนทนาผานขอความและการสรางฐานขอมูลที่ครอบคลุมและกวางขวางท่ี
สําคัญคือการวิจัยเร่ืองการทองเท่ียว 

 
วาระที่ ๔   เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง รายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐               
(พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
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 พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ๔.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 



๗ 
 

วาระท่ี ๔.๒  รายงานประสบการณการบริหารจัดการ Casper College ของ Ms.Maria                           
Inez Katherman   

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดลงนามความรวมมือทางดานวิชาการกับ Casper College                        
รัฐ Wyoming ซ่ึงในขอตกลง มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน กับ Casper Collegeใน
การน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับการติดตอจาก Casper College วาจะสง Dr. Willard Scott Robinson 
และ Ms.Maria Inez Katherman  มาชวยสอนและใหคําแนะนําในการอบรมดานการเกษตร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาสเปน ใหแกวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน นั้น 

๒.  การดําเนินการ 
ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงรายงานประสบการณการบริหารจัดการ Casper College 

ของ Ms.Maria  Inez Katherman  ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ  รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบการประชุม ๔.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และจะดําเนินการปรับใชระบบ elearning และระบบ Moodle ใชในการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่ ๔.๓  เร่ือง รายงานความกาวงานวิจัยผึ้งของ Dr. Willard Scott Robinson 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดลงนามความรวมมือทางดานวิชาการกับ Casper College                        

รัฐ Wyoming ซ่ึงในขอตกลง มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน กับ Casper Collegeใน
การน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับการติดตอจาก Casper College วาจะสง Dr. Willard Scott Robinson 
และ Ms.Maria Inez Katherman  มาชวยสอนและใหคําแนะนําในการอบรมดานการเกษตร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาสเปน ใหแกวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน นั้น 

๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงรายงานความกาวงานวิจัยผึ้งของ Dr. Willard Scott 

Robinson  ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อขอบคุณผูอํานวยการศูนยบริการและพัฒนาลุม
น้ําปาย(ทาโปงแดง) ตามพระราชดําริท่ีอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยผึ้ง 
  
 
 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๔  เร่ือง รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเรื่อง "การอนุรักษและสืบสานการแสดงจาดไต ลิเก
ไทใหญ คณะหมอกหอมเคอบานคาหาน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน" 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับทุนวิจัยจากเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

ดําเนินการโครงการวิจัยเร่ือง"การอนุรักษและสืบสานการแสดงจาดไต ลิเกไทใหญ คณะหมอกหอมเคอบานคาหาน 
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน"  นั้น  

๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาวมาระยะหน่ึงแลว จึงขอรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัยเรื่อง "การอนุรักษและสืบสานการแสดงจาดไต ลิเกไทใหญ คณะหมอกหอมเคอบานคา
หาน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน" ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ  รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและสงเสริมตั้งแตระดับเด็กในโรงเรียน 
 ๒)ดําเนินการจัดทําขอสรุปส้ันๆเพื่อตอบวัตถุประสงคท้ังหมด 
 ๓)ดําเนินการศึกษาเน้ือหาของจาดไตเดิมเพื่อประยุกตใหเขากับยุคสมัยใหเปนไปในแนวการสืบทอด 
 ๔)ใหแตงเน้ือรองจาดไตมีการแปลดวยตามเนื้อรองของจาดไตเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายและคนรุนหลังได
เขาใจในเนื้อรองและเปนที่นาสนใจยิ่งข้ึน 
 ๕)นําวัตถุประสงคแตกเปนขอยอยตอไปเพื่อหาวัตถุประสงคที่แทจริง 
 ๖)จัดทําแผนพับประกอบการเลน 

 
วาระที่ ๔.๕  เร่ือง การขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดประชุมรวมกับ สสส.เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เก่ียวกับ
กรอบกิจกรรม แนวทางหลักการการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุน สสส.นั้น  
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการน้ี จึงขอรายงานสรุปการประชุมการขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ใหสภาวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๕ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๖  เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําป 
  การศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวางวันที่               
๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนน้ัน 

  
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๖ 

ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะ ขอทักทวง ดังนี้ 
 ๑) องคประกอบที่ ๒ การจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา จุดที่ควรพัฒนา ขอ๕. เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลการใหบริการ ๕ ดาน ยังไมพบขอคําถามท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ขอดี ขอเสีย หรือจุดที่ควรพัฒนาของ
การใหบริการ นั้น มีความหมายวาอยางไร หรือนาจะตกคําวาการใชเครื่องมือตรวจสอบแลวยังไมพบขอคําถามที่
แสดงถึงประสิทธิภาพ 
 ๒) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ขอ ๑.เนื่องจาก ในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไดกําหนด
ภาระหนาที่ของคณะกรรมการฯ ไวเพียงบางประการ สงผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความคลาด
เคลื่อน และไมเขาใจกัน ดังนั้นควรมีการกําหนดภาระหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ใหครบถวนและ
ชัดเจน เพื่อความเขาใจในการดําเนินงานรวมกัน หมายความวาอยางไร หากการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มี
ความคลาดเคลื่อนคงไมสามารถพัฒนาหลักสูตรได 
 ๓)ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ขอ ๒. ควรแตงต้ังผูรับผิดชอบในการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการดาน
การเปด-ปด หลักสูตรและ การควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ โดยอาจแตงตั้งเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และมีการ
กําหนดภาระหนาท่ีใหชัดเจนยิ่งข้ึนเพื่อความเขาใจรวมกัน นั้น คณะกรรมการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการดาน
การเปด-ปด หลักสูตรและ การควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรก็คือคณะกรรมการ          
สภาฯแลวทําไมตองแตงตั้งผูรับผิดชอบอีก แสดงวาสภาฯไมคอยดูแลการเปด-ปด หลักสูตร 
 ๔)การประเมินคุณภาพการศึกษาไมควรประเมินเฉพาะในเอกสาร ควรมีการลงพื้นที่สัมภาษณผูทํางานใน
พื้นที่ตางๆหรือคนในชุมชน 
 ๕)ขอใหมีการทักทวงตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภาฯ 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๕.๑  เร่ือง พิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารยผูสอน ปการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามท่ี หนวยจัดการศึกษาทุกอําเภอ ไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่                      
๑/๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  นั้น   ซ่ึงมีการอนุมัติอาจารยผูสอนในคราวการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเม่ือเดือนกรกฎาคมไปเรียบรอยแลวนั้น  

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี สํานักพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ไดรับการประสานจากหนวยจัดการศึกษา เพื่อขอเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน  ปการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒  จํานวน……๘……คน จึงขอเสนอสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อพิจารณาตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่ออาจารยผูสอน ปการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒  จํานวน ๘ คน 
 
วาระที่ ๕.๒  เร่ือง พิจารณาอนุมัติใชเงินรายไดสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน โดยเปด

ใหบริการ บริเวณชั้น ๓ อาคารหมอกใหมและขยายใหบริการมาบริเวณชั้น ๑ เพื่อเปนอุทยานการเรียนรูแมฮองสอน 

เปดใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร สื่อการเรียนรูแกเด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชน และชุมชนน้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี  ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ขออนุมัติใช
เงินรายไดสถานศึกษาจัดซ้ือจัดจางติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อรักษาและปกปองสาธารณะสมบัติของอุทยานการเรียนรู
แมฮองสอน และเพื่อความปลอดภัยแกผูใชบริการ จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
อนุมัติใชเงินรายไดสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อดําเนินการสงเร่ืองขอพิจารณาจากสถาบันตอไป
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหใชเงินรายไดสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จัดซ้ือจัดจางติดตั้ง
กลองวงจรปดของศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จํานวน ๒๓,๙๙๐ 
บาทและใหดําเนินการสงเรื่องขอพิจารณาอนุมัติจากสถาบันตอไป 

 
 

  



๑๑ 
 

วาระที่ ๕.๓  เร่ือง พิจารณาการจัดตั้งสถาบันไทใหญศึกษา 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ตามท่ี  ศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน มีแผนการดําเนินการจัดตั้งเปนสถาบันไท

ใหญศึกษา เพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมทางดานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ของไทใหญ นั้น     

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ ศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดจัดทํารางประกาศการจัดตั้งสถาบันไท
ใหญศึกษา พ.ศ. 2559 เปนท่ีเรียบรอย และไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนแลว ในการน้ีจึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนพิจารณา ใหขอเสน
แนะตอไปรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๓ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันไทใหญศึกษา และใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑)ปรับแกใหเปน(ราง)ประกาศวาดวยการจัดตั้งสถาบันไทใหญศึกษา 
 ๒)คณะท่ีปรึกษาใหเพิ่ม ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ  ปญญานุวัฒน และนายบุญยืน  คงเพชรศักดิ์ 
 ๓)ใหดําเนินการเพิ่มขอบังคับเก่ียวกับบุคลากรและการใชจาย 
 ๔)ใหดําเนินการเพิ่มในบททั่วไป เปนโครงการนํารองโดยจะมีชาติพันธอ่ืนๆตามมาใหเชื่อมโยงกับชาติพันธุ
ตางๆในพื้นท่ี 
 ๕)ขอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนนําไปอานรายละเอียดกอนแลวนํามาหารือมติในการประชุม
คร้ังหนาในเดือนธันวาคม 
 

วาระที่ ๕.๔  เร่ือง พิจารณาการจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูที่มีศักยภาพในการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัย
ชุมชน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวย สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่                     

๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติใหวิทยาลัยชุมชนประกาศบัญชีรายชื่อผูที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน

รมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใชประโยชนในกิจการตางๆของวิทยาลัยชุมชนน้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทํา ประกาศบัญชีรายชื่อผูท่ีมี
ศักยภาพในการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใชประโยชนในกิจการตางๆของวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้วิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนไดรางประกาศประกาศบัญชีรายชื่อผูที่มีศักยภาพในการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชน
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไปรายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม ๕.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม 
 ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศบัญชีรายชื่อผูที่มีศักยภาพในการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

วาระที่  ๖.๑  เร่ือง การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมเปนประจําทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการกําหนดวันใหคณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป                                     
ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๙ ใน   
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่  ๖.๒  เร่ือง แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับหัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมและหนวยจัด
การศึกษาปาย 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ตามท่ี ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมีหัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมใหมน้ัน จึงขอแนะนํา
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมคนใหม คือนายดุสิต  คําใส มาดูแลหนวยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาตอไป และหัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอปายรายงานผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้ หนวยจัดการศึกษาอําเภอปายไดมีขอคิดเห็นและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดังนี้ 

๑)ควรจัดใหมีหัวหนาหนวยจัดการศึกษาจากบุคลภายนอกดูแลเชิงบริหาร กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรแผนการพัฒนาของหนวยจัดการศึกษาใหสมบูรณในเชิงการบริหารอยางงเต็มที่เนื่องจากปจจุบันทํางาน
ไดไมเต็มท่ีเนื่องจากเปนทั้งอาจารยและผูบริหารหนวยจัดการศึกษา 

๒)ควรใหความสําคัญกับคณะอนุกรรมการสภาอําเภอมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาอําเภอเพื่อเขามา
ชวยในการบริหารจัดการหนวยจัดการศึกษา  

๓)ปญหาน้ําของหนวยจัดการศึกษาปายโดยการขอเจาะบอบาดาล 
 
 



๑๓ 
 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติใหขอเสนอแนะดังน้ี 
 ๑)ใหความสําคัญดานงานวชิาการและการดาํเนินโครงการจดัการความรูโดยชุมชน 
 ๒)ใหดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
 ๓)ตามพรบ.ใหมโครงสรางจะแยกใหขาราชการครูออกมาดําเนินการสอนและงานวิจัย สวนสํานักงานจะมี
แตขาราชการพลเรือน มีคณะอนุกรรมการสภาอําเภอมาชวยดูแล มีชุมชนมาชวยบริหารในสวนของหนวยจัด
การศึกษา 
 ๔)ใชกลไกดึงนักศึกษา หรือคนในชุมชนเขามามีสวนรวม 
 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 

                                          ( นางสาวชาลินี ตอมกมน )  
                                 นักวิชาการศึกษา                   

 

 
    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    ( ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
                                 รองผูอํานวยการวิทยาลัยชมุชนแมฮองสอน 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
     ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 



๑๔ 
 

 
 

ภาคผนวก 



๑๕ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
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