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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

 

 

วัน พธุ ที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๐    

ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแมฮองสอน 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 

วัน พุธ ที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมเอื้องแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

**************** 
ผูมาประชุม 

๑. ดร.จรูญ   คํานวนตา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายจิระ   พานชิยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓. นายบุญยืน   คงเพชรศักด์ิ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๔. นายรอน   ใจกันทา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๕. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๖. พ.ต.ท.จักร   สายแกว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๗. นายประเสรฐิ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๘. นายแพทยวรเชษฐ    เตชะรัก   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๙. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๐. นายคมสัน   คูสินทรัพย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๑๑. ดร.โยธิน   บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูไมมาประชมุ (ลา)  
๑. นายปกรณ   จีนาคํา  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. ผศ.ดร. อภิชาติ    ไตรแสง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ผูเขารวมประชุม   
๑. นายสุบัณกร   กวีวัฒน  รก.ผอ.สนง.ผอ.วชช.มส. 
๒. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT มส. 
๓. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหนาพิพิธภัณฑมีชีวิต 
๔. วาท่ี รต.มนตรี  วงษรีย  หัวหนาศูนยชาติพันธุ 
๕. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหนาศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม 
๖. นางสาวสมนวรรน  ธรรมดีกุล เจาหนาท่ีงานวัดผล 
๗. นางสาววีณา   เหลาธนู  เจาหนาท่ีบริการการศึกษา 
๘. นางสาวชาลิน ี  ตอมกมน นักวิชาการศึกษา 
๙. นางปณัยภัคร  อุทุมพร  เจาหนาท่ีบรรณารักษและงานประชาสัมพันธ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง 

ตามที่ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                     
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุมเปนที่
เรียบรอยแลวจํานวน…๑๔…. หนา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม                                        

ที่ ป ระชุ ม มีมติ รั บ รอ งร า ยงานการประชุ มคณะกรรมกา รสภาวิ ทย าลั ยชุ มชนแม ฮ อ งสอน                                 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง 

๑. ความเปนมา 
ตามที่สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนต้ังแต                            

ตนป งบประมาณจนถึงปจจุบัน รวมทั้ งหมด จํานวน   ๑๖,๙๘๙,๔๒๑.๐๐   บาท ผูกพันงบประมาณ                    
จํ านวน    ๕ ,๔๔๘,๗๒๓.๙๙       บาท เบิกจ ายแล ว  จํ านวน     ๘ ,๖๓๖,๘๙๕.๓๖          บาท                        
เบิกจายสะสม  จํานวน   ๑๔,๐๘๕,๖๑๙.๓๕       บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  จํานวน   ๒,๙๐๓,๘๐๑.๖๕      
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    ๑,๘๒๘,๐๕๓.๐๙          บาท จําแนกตามรายบัญชี ดังน้ี 
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  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 

ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานความกาวหนาระบบการเรียนการสอนออนไลน MCC Moodle E-learning 

สรุปเร่ือง 
 ๑.  ความเปนมา 

ตามที่ ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ระบบ E-learning ของวิทยาลัยชุชนแมฮองสอนข้ึน ในวันที่ 23 –  24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 –  17.00 น. 
ณ ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน กลุมเปาหมายในการเขาอบรม  จํานวน 40 คน ไดแก 
อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนจากหนวยจัดการศึกษาทุกอําเภอ ผลการจัด
อบรมพบวา อาจารย บุคลากรสามารถเขาไปสรางรายวิชาเรียนได นั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ จึงขอพิจารณาการใชระบบการเรียนการสอนออนไลน MCC Moodle E-learning 
ประกอบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยกําหนดเปน
สมรรถนะของอาจารยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอีกประการหนึ่ง  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ๓.๓  
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่ ๔   เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๔.๑  เร่ือง การแตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวยกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดําเนินการแตงตั้ง นายคมสัน  คูสินทรัพย ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตั้งแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไปนั้น  
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๒.การดําเนินการ 
ในการนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
ตั้งแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป เพื่อใหผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 
จํานวน ๒ คน ไดแก 

๑) ดร.โยธิน บุญเฉลย   รองผูอํานวยการฝายวิชาการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒) นายสุรินทร มหาวรรณ  รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
จึงขอเสนอเพื่อใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับทราบและเสนอให

ผูอํานวยการสถาบันแตงตั้งตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่ ๔.๒  เรื่อง รายงานผลโครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมลุมนํ้าแมฮองสอน ระยะที่ 4 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ํา และการทําฝายมีชีวิต” 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวย วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาชีวิต

วัฒนธรรมลุมน้ําแมฮองสอน ระยะที่ 4 ในการดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ ฟนฟู 
พัฒนาทรัพยากรนํ้า และการทําฝายมีชีวิต” ในระหวาง วันที่ 1๐-1๓ กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยไทใหญศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและบานหัวน้ําแมฮองสอนนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลโครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมลุมน้ํา
แมฮองสอน ระยะที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ํา และการทําฝายมี
ชีวิต”ใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)เสนองบทางจังหวัดเก่ียวกับงานดานการประสานงาน 
 ๒)ใหดําเนินการจัดทําฝายท้ัง ๘ ชุมชนลุมน้ํา 
 ๓)ใหดําเนินการฝกอบรมครูฝายมีชีวิต 
 ๔)จัดอบรมการทําฝายมีชีวิตทุกอําเภอ สายเหนือ จัดทําฝายตนแบบท่ีบานหัวปาย บานปายสองแง สวน
สายใต นํ้ายวม น้ําสาขาเชน น้ําลา น้ําแมลากะ หวยวอก นํ้าแมสะเรียง 
 ๕)จัดทําแผนการจัดทําฝายมีชีวิตป๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 ๖)ตั้งงบประมาณฝกอบรมเก่ียวกับวนเกษตรควบคูกับการจัดทําฝายมีชีวิต 
 ๗)ประสานทองถ่ินรวมดําเนินการจัดทําฝายมีชีวิตในแตละพื้นที่ 
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วาระที่ ๔.๓  เร่ือง รายงานผลการดําเนินกิจกรรม Kickoff โครงการแมฮองสอนไทใหญทาวน จุดมุงหมาย 
แหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวย ศูนยไทใหญ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดกิจกรรม Kickoff โครงการ
แมฮองสอนไทใหญทาวน จุดมุงหมายแหงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ ชุมชนบาน
ผาบอง เพื่อใหประชาชนในชุมชนและผูที่เก่ียวของไดรับรูโครงการวิจัยไทใหญทาวนและมีสวนรวมในการแสดง
ขอคิดเห็นในการดําเนินโครงการไทใหญทาวนน้ัน 

๒.  การดําเนินการ 
ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรม Kickoff โครงการแมฮองสอนไท

ใหญทาวน จุดมุงหมายแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่ ๔.๔  เร่ือง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเขารวมพิธีและเก็บขอมูลประเพณียกยองพอครูหมอไต                
  คร้ังที่ ๑๔ 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวยศูนยไทใหญวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเขารวมพิธีและเก็บขอมูล
ประเพณียกยองพอครูหมอไต ครั้งที่ ๑๔ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดหมอกจามคํา บานใหม
หมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

ในการนี้ศูนยไทใหญวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมเขารวมพิธีและเก็บ
ขอมูลประเพณียกยองพอครูหมอไต ครั้งที่ ๑๔ ใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทราบ รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่ ๔.๕  เร่ือง บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง มสธ. กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการจัด

การศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อใหความรวมมือทาง
วิชาการและการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร



๗ 
 

ของชาติ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการสรางคนใหมีความรูความสามารถใน
การประกอบอาชีพ นั้น  

๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดจัดสงบันทึกขอตกลงดังกลาว ใหวิทยาลัยชุมชนทุกแหง เพื่อ

ทําความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมกันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอไป จึงขอเสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๕ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระที่ ๔.๖  เร่ือง บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและ
เครือขายสถาบันการศึกษาภาคเหนือตอนบน 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความรูเรื่องหลักประกันสุขภาพรวมกันระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) และเครือขายสถาบันการศึกษาในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ  โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเรื่องระบบ
หลักประกันสุขภาพ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร ความรูเร่ืองหลักประกันสุขภาพไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนประยุกตใชในการใหบริการสุขภาพ
แกบุคคลอ่ืนตามบทบาทของวิชาชีพตอไป นั้น 

๒.  การดําเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนจึงไดลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูดานหลักประกันสุขภาพแกนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวของโดยเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในระยะยาวตอไป  จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.๖ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๗  เรื่อง รายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐               
(กุมภาพันธ ๒๕๖๐) 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตองดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในระดับ

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

ในการ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอรายงานการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) ใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ๔.๗ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๕.๑  เร่ือง พิจารณาเลือกกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดํารงตําแหนง
ประธานสภาและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๓๕ ยอหนาที่ ๓ ใหกรรมการสภาวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอตอสภาสถาบันเพื่อแตงตั้งเปนประธานสภา
วิทยาลัยนั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ จึงขอพิจารณาเลือกกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดํารงตําแหนง
ประธานสภาและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๑ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

๑. นายสุเทพ  นุชทรวง  ดํารงตําแหนงประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒. นายบุญยืน  คงเพชรศักดิ์ ดํารงตําแหนงรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน   

 
วาระที่ ๕.๒  เรื่อง พิจารณาแตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดํารงตําแหนงเลขานุการ

สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๓๕ ยอหนาที่ ๔ ใหผูอํานวยการวิทยาลัย

เปนกรรมการสภาวิทยาลัยโดยตําแหนงและใหสภาวิทยาลัยแตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยคําแนะนํา
ของผูอํานวยการวิทยาลัยเปนเลขานุการน้ัน 
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๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอเสนอ ดร.โยธิน  บุญเฉลย รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบการประชุม ๕.๒ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดร.โยธิน  บุญเฉลย รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ดํารงตําแหนง
เลขานุการคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่ ๕.๓  เร่ือง พิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ในแตละครั้งนั้นจําเปนท่ีจะตองมีคณะทํางานใน

การดําเนินการประชุมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนจําเปนตองมีผูชวยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนนั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ จึงขอเสนอ นางสาวชาลินี  ตอมกมน นักวิชาการศึกษา ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ตอไป ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหนางสาวชาลินี  ตอมกมน นักวิชาการศึกษา ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระที่ ๕.๔  เร่ือง การเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพื่อใหมีการใชระบบการเรียนการสอน
แบบออนไลนใหประสบผลสําเร็จ 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ตามท่ีไดมีการจัดทําระบบ e-learning เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความตอเนื่องและเกิดการนําไปใชจริงในการจัดการเรียนการสอน และเปน
การนํารองการใชงานแกวิทยาลัยชุมชนอีก ๒๐ แหงนั้น เห็นควรใหมีการกําหนดกรอบการดําเนินการติดตามและ
กําหนดนโยบายการวางแผนการใชงานแกบุคลากรและอาจารยผูสอนใหชัดเจน นั้น 

 

 



๑๐ 
 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงขอนําเสนอแนวคิดการติดตาม แผนการนําไปใชจริงเสนอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบการประชุม ๕.๔ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชระบบ e-learning ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑)ใหดําเนินการในพื้นที่ท่ีนักศึกษามีความพรอมและลงในแตละอําเภอ 
 ๒)จัดการเรียนการสอนแบบคูขนานระหวางชั้นเรียนเดิมและการเรียนการสอนแบบ e-learning 
 ๓)กําหนดอาจารยผูสอนในภาคเรียนตอไปใหใชระบบ e-learning โดยวิทยาลัยเปนผูฝกให 
 ๔)ใหเตรียมความพรอมเร่ืองระบบ e-learningใหกับนักศึกษาใหมกอน 
 ๕)ใหดําเนินการรายงานความกาวหนาตอสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเปนระยะ  
 

วาระที่ ๕.๕  เร่ือง การเสนอแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามศาสตรพระราชา 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 

“ศาสตรพระราชา คือ โครงการตามพระราชดําริสี่พันกวาโครงการ พื้นที่ของศาสตรพระราชา 
เฉพาะที่เก่ียวของกับการเกษตร หลักๆคือ การจัดการดิน (รวมท้ังปุย) การจัดการนํ้า การเกษตรและแปรรูป 
การตลาดและการทองเท่ียวเชิงเกษตร พลังงานทางเลือก สิ่งแวดลอมและการกําจัดขยะ / สวนการจัดการ
การเกษตรมีวิธีเรียนรูจากหลักการทรงงาน ๒๓ ขอ+ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้ัน 

๒.การดําเนินการ 

ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดมีโครงการเก่ียวกับการจัดทําฝายมีชีวิตข้ึนเพื่อเปนการ
อนุรักษลํานํ้า จึงขอหารือเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามศาสตรพระราชา เพื่อพิจารณาใหขอเสนอและ
แนวคิดตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการตามศาสตรพระราชา เพื่อจะไดของบประมาณจากแหลงอ่ืนไดโดยใหผาน
การเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกอนและใหดําเนินการจัดพื้นที่ในศูนยไทใหญจัดใหมีศูนยเรียนรู
ศาสตรพระราชา 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๕.๖  เร่ือง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝกอบรมประจําป ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
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
(จํานวนต่ํากวา ๔๕ ชั่วโมง) (เพิ่มเติม) จํานวน …………๒๑………..หลักสูตร  จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๗ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรฝกอบรมประจําป ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จํานวน ๒๑ หลักสูตร และใหกลุมงาน
ฝกอบรม สงเอกสารหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดูรายละเอียดกอน ๗ วัน 
 

วาระที่ ๕.๗  เร่ือง พิจารณาอาจารยผูสอนประจําภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 
สรุปเร่ือง 

๑.ความเปนมา 
ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน มีกําหนดเปดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ ๒  ป

การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖   พรอมกันทุกหนวยจัดการศึกษาอําเภอ ซ่ึงไดมีการสรรหา

อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามเกณฑและคุณสมบัติอาจารยพิเศษ เรียบรอยแลวนั้น  

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน สํานักวิชาการ ไดดําเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารยผูสอนจากแต
ละหนวยจัดการศึกษาอําเภอและไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จํานวน…๑๐๖……คน   จึงขอพิจารณาอาจารยผูสอน
ประจําภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จํานวน……๑๑……คน   จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๕.๘ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนประจําภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)         
จํานวน ๑๑ คน 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

วาระที่ ๕.๘  เร่ือง พิจารณา(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยชุมชน 
  แมฮองสอนและวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง 
๑.ความเปนมา 

ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม ไดมีการจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู และโครงการพัฒนาการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อกาวสูความเปน
พลเมืองโลก (Nice Language Project)รวมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน ซ่ึงมีการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพระดับ ปวช.และ 
ปวส. ระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2560 นั้น 

๒.การดําเนินการ 

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ศูนยภาษาและการเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม ไดดําเนินการ
รางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
แมฮองสอน เรียบรอยแลว จึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไปรายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม ๕.๙ 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนนําไปดูรายละเอียดกอนแลวนํามา
พิจารณาในครั้งตอไป และใหขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑)สํารวจหลักสูตรอยาใหทับซอนกัน 
 ๒)เปดหลักสูตรท่ีขาดแคลนใหเรียนคูขนานไดในระดับ ปวช.ปวส. 
 ๓)สรางเครือขายการศึกษารวมกันโดยจัดทํา MOU ระหวาง กศน. วชช. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินี โดยเชิญผูรับผิดชอบมาคุยแนวทางความรวมมือรวมกัน 
 ๔)ใหดําเนินการหารือกับหนวยงาน กศน.  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานและ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
กอน 

วาระที่  ๖.๑  เร่ืองการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนดําเนินการจัดประชุมเปนประจําทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการกําหนดวันใหคณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ดวยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐ ในวันจันทร  ที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เปนตนไป                                     
ณ หองประชุมวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน                
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม              
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ ใน   
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 

วาระท่ี  ๖.๒  เรื่อง ขอหารือการทําหนังสือขอบคุณและประกาศนียบัตรกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนชุดเดิม 
สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ตามท่ี คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมไดหมดวาระลงและไดมีการสรรหา
กรรมการชุดใหมแลวนั้น  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี จึงขอหารือการทําหนังสือขอบคุณและประกาศนียบัตรกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอนชุดเดิม เพื่อแสดงความขอบคุณท่ีพัฒนาวิทยาลัยชุมชนมาโดยตลอด 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําหนังสือขอบคุณและประกาศนียบัตรใหกับกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนชุดเดิม 

 
วาระที่  ๖.๓  เร่ือง ขอหารือการแตงตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมเปนท่ีปรึกษา 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ตามท่ี คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมไดหมดวาระลงและไดมีการสรรหา
กรรมการชุดใหมแลวนั้น  
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี จึงขอหารือการแตงตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมเปนที่ปรึกษา 
ทั้งหมดหรือเฉพาะบางคน เพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนในดานตางๆตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนชุดเดิมเปนท่ีปรึกษา 
ทั้งหมดเพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนในดานตางๆตอไป 

 
วาระที่  ๖.๔  เร่ือง การจัดตั้งศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลาจังหวัดแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดมีศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลาจังหวัด
แมฮองสอน ดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมความรูทางดานประชาธิปไตย ความปรองดอง ใหกับชุมชนนั้น 
 



๑๔ 
 

 ๒.  การดําเนินการ 
 ในการน้ี จึงขอหารือเก่ียวกับสถานที่ดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกลาจังหวัดแมฮองสอน และมูลนิธิชุมชนแมฮองสอน ที่อาคารสักทอง ศูนยไทใหญศึกษาและจัดทําปายไม
สักประจําศูนยอยางเปนทางการตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชอาคารสักทองเปนศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลาจังหวัด
แมฮองสอนและมูลนิธิชุมชนแมฮองสอน 

 
วาระที่  ๖.๕  เร่ือง การตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนแมฮองสอน 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย มูลนิธิชุมชนแมฮองสอน กับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเปนกรรมการชุด
เดียวกันนั้นทําใหลําบากในการของบประมาณเน่ืองจากเปนคณะกรรมการที่ซํ้าซอนกันนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้ จึงขอหารือเก่ียวกับการตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนแมฮองสอนใหมาจากหลากหลาย
ภาคสวนเพื่อชวยพัฒนามูลนิธิชุมชนแมฮองสอนใหยังยื่นตอไป 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนแมฮองสอนจากบุคลภายนอก โดยขอ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน และดร.จรูญ คํานวนตาเปนกรรมการมูลนิธิชุมชนแมฮองสอนอยูเพื่อจะไดเชื่อมโยงระหวางวิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอนกับมูลนิธิชุมชนแมฮองสอนได 

 
วาระที่  ๖.๖  เร่ือง การจัดเวทีวิชาการตามรอยกลองลานนา 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย ศูนยประสานงานศิลปวัฒนธรรมลานนา สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จะไดดําเนินการจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนองคความรูเก่ียวกับกลองลานนา เปนการจัดเวที
วิชาการตามรอยกลองลานนา ข้ึนในวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี จึงขอประชาสัมพันธ และขอเรียนเชิญ ศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน นํา
พอครูกลอง ปราชญดานกลองไทใหญไปนําเสนอแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแมโจ โดยรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเดินทางคร้ังนี ้
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



๑๕ 
 

มติที่ประชุม              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
วาระที่  ๖.๗  เร่ือง การจัดเวทีเสวนาตามรอยนก โต ไทใหญ 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จะไดดําเนินการจัดเวทีเสวนาตาม
รอยนก โต ไทใหญ ข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยไทใหญศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน รวมเปนเจาภาพรวมกับ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี 
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม              

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
วาระที่  ๖.๗  เร่ือง การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผูบริหารวิทยาลัยชุมชน” 

สรุปเร่ือง  
 ๑.  ความเปนมา 
  ดวย สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชน”ระหวางวันที่ ๑๓- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเสริมสรางใหผูบริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และพัฒนาทักษะตางๆ เพื่อชวยสงเสริมการ
ทํางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้น 
 ๒.  การดําเนินการ 

 ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ คน 
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ร องผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จํานวน ๑ คน หัวหนางาน
อํานวยการ จํานวน ๑ คน หัวหนางานการเงินและพัสดุ จํานวน ๑ คน รวมทั้งหมด ๗ คน จึงขอแจงใหท่ีประชุม
ทราบและพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเขารวมประชุม จํานวน ๒ คน   
ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเขารวมประชุม ดังนี้ 
๑)นายสุเทพ  นุชทรวง  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๒)นายจิระ พานิชยานนท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
๓)นายรอน  ใจกันทา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 
 

 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 

                                          ( นางสาวชาลินี ตอมกมน )  
                                 นักวิชาการศึกษา                   

 

 
    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    ( นายคมสัน  คูสินทรัพย) 
                                      ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

    กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 



๑๗ 
 

 
 

ภาคผนวก 



๑๘ 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
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