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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
 

 

 

วัน พฤหัสบดี ที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙    

ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแมฮองสอน 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วัน พฤหัสบดี ท่ี ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

**************** 
ผูมาประชุม 

๑. ดร.จรูญ   คํานวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายสถาพร    ทองประดิษฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นางแสงดาว    กูเกียรติ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายบุญยืน   คงเพชรศักด์ิ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. นายมนัส   มณีธร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๗. พ.ต.ท.จักร   สายแกว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๘. นายจิระ   พานชิยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๙. ดร.โยธิน   บุญเฉลย ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูไมมาประชมุ (ลา)  
๑. ดร.ทิพยรัตน   ประทุมพร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายคมสัน   คูสินทรัพย กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน มส. 
๖. นายปกรณ   จีนาคํา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูเขารวมประชุม   
๑. นายประพันธ   รักเรียน  หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอปาย 
๒. นายวีรพรรณ  เลาเรียนด ี หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอปางมะผา 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน  รก.ผอ.สนง.ผอ.วชช.มส. 
๔. นายอิสรา   จันทิมางกูร ผอ.สํานักวิชาการวชช.มส. 
๕. นางเกษร   จามาล ี  หัวหนาศูนยความรูกินได 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT มส. 
๗. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหนาพิพิธภัณฑมีชีวิต 
๘. วาท่ี รต.มนตรี  วงษรีย  หัวหนาศูนยชาติพันธุ 
๙. นายธนันชัย   มุงจิต  ศูนย CBT แมฮองสอน 
๑๐. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหนาศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม 
๑๑. นางสาวเกศิณี  วิธุระ  นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ  เจาหนาท่ีธุรการปฏิบัติงานศูนยวิจัย 
๑๓. นายนัธวัฒน   ชนิตนันท นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสาวชาลิน ี  ตอมกมน ผูประสานงานผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน มส. 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายจรูญ  คํานวนตา  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑  เร่ือง แจงการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวย นายคมสัน คูสินทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดํารงตําแหนงครบวาระ ๔ ป 
ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ แลวนั้น 

๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดพิจารณาแตงตั้ง นายโยธิน  บุญเฉลย ตําแหนงครู 

วิทยาฐานะครูชํานาญการ อันดับ คศ.๓ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอน ต้ังแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน จึงขอแจงใหสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๒ เรื่อง การเปดอุทยานการเรียนรูแมฮองสอน TK park 

สรุปเร่ือง 
 ๑.ความเปนมา  

ตามที่ TK park รวมกับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและเทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดประชุมรวมกัน

เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารหมอกใหมนั้นมีกําหนดการจะเปดอุทยานการเรียนรู TK park ข้ึนในวันท่ี ๙ 

หรือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมาเปนประธานในการ

เปดศูนยฯ 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ จะเปนการเปดศูนยการเรียนรูเต็มรูปแบบ จึงขอแจงใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ทราบ   
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                                        

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ  
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วาระที่ ๑.๓  เร่ือง แจงการประชุมสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา  

ดวย คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕๙ ณ หองประชุมอาคาร                
ชานกะเล วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนนั้น 

๒. การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
สรุปเร่ือง 

ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                     
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุม
เปนท่ีเรียบรอยแลวจํานวน…๑๕…. หนา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                        
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม                                        

ที่ ป ระชุ ม มีมติ รั บ รอ งร า ยงานการประชุ มคณะกรรมกา รสภาวิ ทย าลั ยชุ มชนแม ฮ อ งสอน                         
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
วาระที่ ๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง 

๑. ความเปนมา 
ตามที่สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนต้ังแต                            

ตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน รวมทั้งหมด จํานวน     ๑๖,๕๗๖,๔๒๑.๐๐      บาท ผูกพันงบประมาณ                    
จํานวน        ๗,๐๖๙,๐๘๖.๙๙              บาท เบิกจายแลว จํานวน      ๓,๐๓๔,๓๕๓.๕๔           บาท                        
เบิกจายสะสม  จํานวน  ๑๐,๑๐๓,๔๔๐.๕๓  บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  จํานวน  ๖,๔๗๒,๙๘๐.๔๗      บาท  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐             
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม  
ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ  

 
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    ๑,๗๘๕,๕๔๑.๗๔     บาท จําแนกตามรายบัญชี ดังนี้ 
  ๑) เงินทดรองราชการ  ๖) คาใชจายดําเนินงานกองทุนฯวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน (กยศ.)   

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

 ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการใชจายเงินรายไดสถานศึกษา                   
ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๒  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนประจําป 
  การศึกษา ๒๕๕๘   

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 

 ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ระหวางวันท่ี  ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนนั้น 

  
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ ใหสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๓  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘  และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑)ใหผูรับผิดชอบคณะทํางานประชุมวิเคราะห แบงหนาท่ีรับผิดชอบแลวหาทางแกไขในสวนท่ีตกไป 
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๒)ใหกลุมงานผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนเฉพาะงาน  
๓)ใหกลุมงานประสานงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ท้ัง ๓ องคประกอบที่ตก จัดทําแผนพัฒนารองรับแลว

นําเสนอการประชุมคร้ังตอไป 
 
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง พิจารณาการจัดตั้งสถาบันไทใหญศึกษา 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 
  อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ มีมติให
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนนําเอกสารไปอานรายละเอียดกอนแลวนํามาหารือมติในการประชุมคร้ัง
หนาในเดือนธันวาคมน้ัน  
๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ในการนี้จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนพิจารณา ใหขอเสนแนะตอไปรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๓.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ(ราง) กฎกระทรวงวาดวยการจัดต้ังสถาบันไทใหญศึกษา  และมีขอเสนอแนะ 
ดังน้ี 

๑)หมวดที่  ๑ บทท่ัวไป ขอ ๒ ปรับเปนกฎกระทรวงนี้ ให ใช ไดตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศใน                              
ราชกิจจานุเบกษา 

๒)หมวดท่ี ๒ สถานะและภารกิจของสถาบันไทใหญศึกษา ปรับขอ(๗)เปน คุณภาพชีวิตในชุมชนไทใหญ 
๓)หมวดท่ี ๓ การจัดองคกร (๕) เปน ใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนกรรมการโดยตําแหนง 
๔)หมวดท่ี ๕ การบริหารจัดการ ขอ ๒๑ ขอ ๑)ศูนยไทใหญศึกษา มีหนาท่ี (๕) ส ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ

ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ (๗)แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทใหญนานาชาติ ขอ ๒) ศูนยชาติพันธุศึกษา มีหนาที่ (๑)ประสาน
และสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษากับเครือขายชาติพันธุ 

๕)หมวดท่ี ๖ การเงิน งบประมาณ และการบัญชี ขอ ๒๒ (๓) เงินจากมูลนิธิชุมชนแมฮองสอน 
๖)ขอ ๒๓ รายไดของสถาบันไทใหญศึกษาจะตองจัดการเพื่อประโยชนของสถาบันไทใหญศึกษาภายใน

กรอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันไทใหญศึกษา สวนเงินและทรัพยสินของผูบริจาค จะตองดําเนินการตาม
เงื่อนไขของผูบริจาคและวัตถุประสงคของสถาบันไทใหญศึกษา 

๗)ขอ ๒๕ การเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจาย ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
สถาบันไทใหญศึกษา การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจาย และเสนอใหคณะกรรมการสถาบันไทใหญ
ศึกษาเปนผูพิจารณาอนุมัติ แตทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่กําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป 

๘)หมวดที่ ๗ การควบคุม ขอ ๒๘ ทุกๆ รอบปการปฏิบัติงานของสถาบันไทใหญศึกษา ใหสถาบันไทใหญ
ศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยท่ัวไปของสถาบันในดานตางๆ เสนอผานคณะกรรมการสถาบันไทใหญ
ศึกษา เพื่อพิจารณา และนําเสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบตอไป 

๙)หมวดท่ี ๘ บทเฉพาะกาล ขอ  ๒๙  ในระหวางการสรรหาผูอํานวยการนั้น  ใหสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แตงตั้งผูรักษาการแทนผูอํานวยการ ไปจนกวาจะสรรหาผูอํานวยการสถาบันได 

 
 



๗ 
 

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

(ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๕๙) ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๔.๒  เร่ือง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวย นายคมสัน คูสินทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดํารงตําแหนงครบวาระ ๔ ป 

ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ แลวนั้น 
๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดพิจารณาแตงตั้ง นายโยธิน  บุญเฉลย ตําแหนงครู 
วิทยาฐานะครูชํานาญการ อันดับ คศ.๓ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอน ต้ังแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน จึงขอแจงใหสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ไมมี 
 
 
 
 



๘ 
 

วาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 
วาระที่  ๖.๑  เร่ือง การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมเปนประจําทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการกําหนดวันใหคณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม ฮ อ งสอน  ค ร้ังที่  ๑/๒๕๖๐ ใน วันพุ ธ  ที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙ .๓๐ น .  เป นต น ไป                              
ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ ใน   
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่  ๖.๒  เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการทํางานและจัดทําแผนกลยุทธจัดการศึกษา 
ระยะ ๕ ป 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการทํางาน
และจัดทําแผนกลยุทธจัดการศึกษา ระยะ ๕ ป ของหนวยจัดการศึกษาในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเชิญ
อนุกรรมการสภาอําเภอของหนวยจัดการศึกษาอําเภอละ ๕ คน เขารวมประชุมหารือ ปญหาอุปสรรคที่ผานมาและ
หาแนวทางการพัฒนารวมกันน้ัน 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ทราบและเขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการยกระดับหนวยจัดการศึกษาตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุม 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่  ๖.๓  เร่ือง การจัดงาน small world 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน และศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิติและ
สังคม วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จะการจัดงาน small world ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณหนองจอง
คํานั้น 



๙ 
 

 ๒.  การดําเนินการ 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอแจงใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ทราบและเขารวมงาน small world ไดตามวันและเวลาดังกลาว 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 
ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 

                                          ( นางสาวชาลินี ตอมกมน )  
                                 นักวิชาการศึกษา                   

 

 
    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    ( ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
                                      ครูชํานาญการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
     ผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 



๑๐ 
 

 
 

ภาคผนวก 



๑๑ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	๑. ดร.จรูญ   คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๒. นายสถาพร    ทองประดิษฐ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๓. นางแสงดาว    กู้เกียรติ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๔. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๕. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๖. นายมนัส   มณีธร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๗. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๘. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๙. ดร.โยธิน   บุญเฉลย ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๑. ดร.ทิพย์รัตน์   ประทุมพร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๓. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๔. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
	๕. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน มส. 
	๖. นายปกรณ์   จีนาคำ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 



