
 
๑ 

 

 
 
 
 
       

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 

วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายภาณุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. ดร.โยธิน     บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นายรอน     ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๓. ผศ.ดร.อภิชาติ    ไตรแสง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๔. นายสุบณักร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางเกษร   จามาลี  ครชู านาญการ 
๒. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  นักวิชาการศึกษา 
๔. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา    
๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
๖. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ก าหนดการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสภา(สัญจร) วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓               
ณ อ าเภอแม่สะเรียง ได้ก าหนดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ถือเป็นไปตามก าหนด ในการประชุมครั้งนี้ 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่อง สรุปการประชุมวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

สรุปเรื่อง 
สืบเนื่องจากการประชุมวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  

๑. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นทุนให้เปล่ากับนักศึกษายากจน เงื่อนไข 
คือรายได้ของผู้ปกครอง ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน/เดือน รวมทั้งพ่อและแม่ไม่เกิน ๖,๐๐๐/เดือน บาท        
ให้การศึกษาระดับอนุปริญญา ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน/ราย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนของเราได้ทุน
มาจ านวน ๓๐ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จะเปิดการเรียนการสอนที่ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นี้      
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนคาดหวังจะขอทุน กสศ. นี้เพ่ิมในสาขาอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
ซึ่งอาจจัดการเรียนการสอนโดยเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์บ าบัดไปในตัวด้วย คิดว่าวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนเองก็มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา หรือศูนย์LLC แม้จะมีหลายหน่วยงานที่
ด าเนินการในเรื่องนี้ แต่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะยกระดับการศึกษาจากระดับอนุปริญญาสู่
การศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือตอนบนต่อสถาบัน  คือ ต้องการให้
สถาบันกระจายอ านาจให้กับสภาจังหวัดมากขึ้น ทางผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มอบฝ่าย
กฎหมายไปพิจารณาหาข้อกฎหมายใด และเรื่องใดบ้าง ที่สามารถมอบอ านาจให้สภาจังหวัดได้โดยไม่
ติดขัดข้อต่อกฎหมาย และได้ก าหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่งขึ้น ประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ โดยยังมิได้ก าหนดสถานที่ประชุม เงื่อนไขการประชุมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เพ่ือให้
สภาจังหวัดได้เสนอแนะในเรื่องข้อกฎหมายที่จะท าให้สภาจังหวัดสามารถตัดสินได้เองมากขึ้นในการ
ด าเนินงานในวิทยาลัยชุมชน 

๓. การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนในแต่ละจังหวัด หากจังหวัดใดมีความพร้อมจะเปิดวิทยาลัย
ชุมชนแห่งที่ ๒ ก็สามารถด าเนินการได ้

๔. การจัดสรรและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อยากให้มีการจัดสรรให้ โดยให้สภาและ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละจังหวัดสามารถตัดสินใจ วินิจฉัยงบประมาณรายจ่ายได้เองตามบริบท 

๕. สนับสนุนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือในรูปแบบคณะกรรมการ โดยให้มีผู้อ านวยการ ๑ 
ท่าน ผู้แทนกรรมการสภา ๓ ท่าน ผู้แทนจากรองผู้อ านวยการและบุคลากร ๔ ท่าน 
 

 
 

  



 
๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา(สัญจร) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(สัญจร) 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒9-30 มกราคม ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วจ านวน……..40.....หน้า รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา (สัญจร) วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา(สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แต่ให้แก้ไขรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง หรือหากกรรมการท่านใดตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อนและต้องเพ่ิมเติมในจุดใดให้
แจ้งในที่ประชุม หรือแจ้งทางฝ่ายเลขาสภาได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้น าเสนอ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย ทั้ งในครั้งประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มกราคม 2563 และการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีมติเห็นชอบการ
ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพทั้ง 2 ระดับ นั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562   
ระดับวิทยาลัย (แบบย่อ) 

(จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561) 
สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมิน 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศกึษา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติ การ

จัดการเรียน      การสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียน   การ
สอนแบบออนไลน ์

 

1. จ านวน มคอ. 3 
รายวิชาที่มี
กระบวนการเรียน
การสอน  เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

1. มคอ. 3 จ านวน
อย่างน้อย  6 
รายวิชาที่มี
กระบวนการเรียน
การสอนเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

งานเทคโนโลยี
การศึกษา 

และ 
งานหลักสูตร
อนุปริญญา 

ภายใต ้
การก ากับของ 

รอง ผอ. 
(ฝ่ายวิชาการ) 

2 – 4 
มีนาคม 
2563 

2. ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทางการใช้
เอกสารประกอบ    
การสอนและข้อสอบ
กลาง 
จัดท าโดยให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท า มคอ.3 
แล้วผ่านอาจารย์
ประจ าหลักสตูร
พิจารณา 

2. จ านวนเอกสาร
ประกอบการสอน
และข้อสอบกลาง 

2. เอกสาร
ประกอบการสอน
และข้อสอบกลาง 
จ านวนอย่างน้อย 
6 รายวิชา 

งานวัดผล 
ภายใต ้

การก ากับของ 
รอง ผอ. 

(ฝ่ายวิชาการ) 
 
 

กุมภาพันธ ์
2563 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วม

ฝึกอบรมและเผยแพร่
บทความวิจัยกับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน/ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ / 
มหาวิทยาลยัทั่วประเทศท่ี
จัดการประชุม/ฝึกอบรม 

3. ประชาสัมพันธ์  ให้
บุคลากรเข้าร่วมหรือส่งผล
งานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมการเขียน
โครงร่างงานวิจัย 

2. กิจกรรมด้านการ
ประชาสมัพันธ์ให้ส่ง
บทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร ่

3. จัดประชุมพัฒนาโครง
ร่างวิจัย/การเขียน
งานวิจัย 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 10 
คน/ป ี

2. จ านวนบทความ
วิจัย หรืองานวิจัย 
ที่ได้รับการ
เผยแพรต่ีพิมพ์ 
จ านวน 2 เรื่อง/ปี 

3. จ านวนโครงร่าง
งานวิจัยท่ีได้รับ
การพัฒนาโครง
ร่าง จ านวน 6 
เรื่อง/ป ี

ข้าราชการ 15 คน 
พนักงานราชการ 14 
คน 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 
งานวิจัย 

 



 
๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
4. จั ด ท าแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ให้
เป็นไปตามหลัก PDCA  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีาม
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 
5 ปี    (พ.ศ. 2563 - 
พ.ศ. 2567)วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ได้ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด           
ความส าเร็จของ
เป้าประสงค์กลยุทธ์ 
โครงการให้มคีวาม
ต่อเนื่องและเชื่อมโยง
กัน รวมทั้ง      
- แผนกลยุทธ์ด้าน
งานวิจัย 
- แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน 
- แผนกลยุทธ์ด้าน

การพัฒนานักศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
- แผนกลยุทธ์ด้าน

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน  

- แผนพัฒนาด้านการ
บริการวิชาการ 

- แผนบริหารความ
เสี่ยง 
รวมถึงก าหนด
วัตถุประสงค์ของ
ผลลัพธ์ (Objective 
Key Result – OKR) 
ให้ชัดเจน และก ากับ
ติดตามผลลัพธ์จาก
เป้าหมายหลัก (KR) 

1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีพ.ศ. 
2563 วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

2. แผนกลยุทธ์ระยะ 
5 ปี  (พ.ศ. 
2563 - พ.ศ. 
2567) วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

คณะจดัท าแผน
และงบประมาณ 

 (งานแผนและ
งบประมาณ  เป็น
เลขาฯ) 

 



 
๗ 

 

 
 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

5. จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีส่วน
ร่ วม ของบุ ค ลก ร  ใน
วิทยาลัย 

1.  จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งท่ีมาจากทุกฝ่าย
งาน 

2.  ประชุมวิเคราะห์ประเด็น
ความเสีย่ง และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น  

3.  ประชุมวิเคราะห์หาแนว
ทางการป้องกันเพ่ือลดความ
เสี่ยง 

4.  จัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง 

5.  แผนติดตามการด าเนินการ
ตามแนวทางการลดความ
เสี่ยง 

1. บุคลากรมีส่วน
ร่วมและมีความ
เข้าใจ ตระหนักใน
กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 

2. มีและน าแผน
บริหารความเสี่ยง
ไปด าเนินการ    
เพื่อลดความเสีย่ง
ในการบริหารงาน
ในแต่ละฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายงานใน
วิทยาลัยชม
แม่ฮ่องสอน 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

6. จัดท าแผนพัฒ นา
บุคลากรเป็นรายบุคคล
ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์   การขับ เคลื่ อน
ของวิทยาลัย 

1.  จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

2.  วิเคราะหส์ภาพและบริบท
ภาระงานของวิทยาลยัตาม
แผนกลยุทธ์ 

3.  วิเคราะห์ ทักษะ 
สมรรถนะ ที่ตอบสนองต่อ
ภาระงาน 

4.  พัฒนาบุคลการที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีทักษะ ขีดความสามารถ 
ที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้
เป็นไปตามเป้าประสงค ์

1. มีแผนพัฒนา
บุคลากรเป็น
รายบุคคลที่
สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของ
วิทยาลัย 

2. บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับภาระ
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

งานบริหาร 
(งานบุคลากร) 

 

7. ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ัดอบรม
ให้ความรู ้ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดต้นทนุหรือ
การวิเคราะห์ทาง
การเงินท่ีถูกต้องไป
ยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

1. จัดตั้งคณะท างานจดัท า
ต้นทุนผลผลติระดับ
วิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจกระบวนการการ
วิเคราะห์ (ต้นทุนต่อหน่วย 
พร้อมท้ังก าหนดแนวทาง
ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ)  

2. เสนอข้อมลูมลูเบื้องต้น
ปัจจัยน าเข้าเพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนพร้อมทั้งเสนอให้
สถาบันวิทยาลยัชุมชน
น าไปเป็นข้อมลูเบื้องต้น
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าต้นของวิทยาลัย 

1. บุคลาการด้าน
การเงิน/บญัชีเข้า
รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

2. วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน     มี
การวิเคราะห์
ต้นทุนผลผลติ
ระดับวิทยาลัยที่
ถูกต้องตามหลัก
ปฏิบัต ิ

1. บุคลากรด้าน
การเงินและบัญช ี

2. หัวหน้าฝา่ยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

งานบริหาร 
(งานการเงิน) 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562   
ระดับหลักสูตร (แบบย่อ) 

(จากผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561) 
สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมิน 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ทุกสาขาวิชา) 
1. ก าหนดระบบและ

กลไกในการจดัหา
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้มี
คุณสมบัติและ
คุณวุฒิเป็นไปตามที่
หลักสตูรก าหนด 

2. ทบทวนการเปิด
สาขาวิชาให้มี
ความสัมพันธ์ กับ
คุณวุฒิของอาจารย ์

 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร สาขาวิชา
การจัดการ วิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน        

2. วางแผนการเปิดหลักสตูร  
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ลว่งหน้าอย่างน้อย               
1 ภาคการศึกษาก่อนเปิด     
ท าการเรียนการสอน 

3. สรรหาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ให้มีคณุวุฒิ และ
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

1. มีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิ 
หรือคุณสมบตัิที่ตรง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้งหมด 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานหลักสูตร
อนุปริญญา 

 
 

ปกติจะม ี
การประชุม
อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 
เป็นประจ า
ทุกเดือน 

3. โครงการประชุม   
เชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุง
หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการเกษต
ร  สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สาขาวิชา          
การท่องเที่ยว 

1. วางแผนและทบทวนสภาพ
ปัจจุบันของหลักสตูร 

2. ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรตามกระบวนการที่
ก าหนด 

3. ด าเนินการส่งหลักสตูร        
เพื่อขออนุมัติหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุง
และสามารถ
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนได ้

1. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

2. อาจารยผ์ูส้อน
หลักสตูร 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานหลักสูตร
อนุปริญญา 

26 
กุมภาพันธ ์

2563 



 
๙ 

 

 
 
 
 
 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) 
4. พัฒนาระบบอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน       ปี
การศึกษา 2562 

5. พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

   วิทยาลัยวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน        

1.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส าหรับนักศึกษาแยกตาม
สาขาและชั้นปี 

2. จัดท าคู่มือและแนวทาง   
การดูแลใหค้ าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

3.จัดท าตารางการพบปะ
ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย ์ ที่ปรึกษา 

4. จัดท าระบบการติดตาม    
การเรยีนของนักศึกษา       
ในทุกรายวิชา 

5. จัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
เดือน 

1. มีคู่มือและแนว
ทางการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษา 

2. รายงานการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว       
แก่นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
การพบปะนักศึกษา
จากการตดิตาม การ
เรียนของนักศึกษา    
จากการประชุม
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและ   
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามี
แนวทางการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา                                       

 
2. ร้อยละ 85 ของ

นักศึกษาได้รบั
ค าแนะน า ในการ
แก้ปัญหาทางวิชาการ     
และปัญหาทั่วไป 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานกิจการ
นักศึกษา 

มีนาคม 
2563 

6. ท าการวิเคราะห์ถึง
คุณลักษณะบณัฑติ  
ที่พึงประสงค์ของ
หลักสตูรที่จะต้อง
เสรมิให้กับนักศึกษา        
โดยพิจารณาจาก
ความต้องการของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต    
ศิษย์เก่าและ   
นักศึกษาปัจจุบัน 

1. ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูร เพื่อบูรณาการ    
การจัดการเรยีนการสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ และ
โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

1. มีแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการ
น าคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรมา
บูรณาการกับ
รายวิชา 

2. มีการน าคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร        
มาบูรณาการกับ
โครงการพัฒนา
กิจการนักศึกษา 

 

1. มีรายวิชาที่มีการน า
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ของ
หลักสตูร มาบรูณา
การในการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
น้อย 6 รายวิชา 

2. มีโครงการพัฒนา
กิจการนักศึกษาท่ีมี
การน าคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร        
มาบูรณาการใน
กิจกรรม ของ
โครงการอย่างน้อย      
2 กิจกรรม 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานกิจการ
นักศึกษา 

มีนาคม 
2563 



 
๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

7. จัดการเรยีนการสอน
ในรูปแบบผสมผสาน 
โดยการน าระบบ   
การเรยีนการสอน
ระบบออนไลน์เข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. โครงการการจดัการ
เรียน การสอนแบบ
ผสมผสาน  

1. จ านวนรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานของ
แต่ละหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 1 รายวิชา
ต่อหน่วยจัด
การศึกษาฯ 

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีได้รับ
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบผสมผสาน 

3. ร้อยละของอาจารย์
ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน 

1. รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ
ผสมผสานของ    
แต่ละหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 1 
รายวิชาต่อหน่วยจดั
การศึกษาฯ 

2. นักศึกษาท่ีได้รับ
การจัดการเรยีน
การสอนแบบ
ผสมผสาน มีความ
พึงพอใจร้อยละ 80  

 3. อาจารย์ประจ า
จัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน  
ร้อยละ 60 

งานเทคโนโลยี
การศึกษา 

และ 
อาจารยผ์ู้สอน
ประจ าวิชา  

ภายใต ้
การก ากับของ 

รอง ผอ. 
(ฝ่ายวิชาการ) 

2 – 4 
มีนาคม 
2563 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์(ทุกสาขาวิชา) 
8. จัดท าแผนการ

บริหาร และพัฒนา
อาจารย์ ประจ า
หลักสตูร 3 ด้าน คือ  

    - องค์ความรู้   
(Knowledge) 

   - สมรรถนะ 
(Competencies)  

   - ค่านยิม (Values)  

1.  จัดท าแผนบริหาร และ
พัฒนาอาจารย์รายบุคคล   
(ID Plan) ในระยะเวลา 
5 ปีตามแผนกลยุทธ์ ให้
ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรมี
อาจารย์ที่มีคณุสมบัติ
เหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
รายบุคคล (ID Plan) 
และประเมินผลการ
พัฒนาอาจารย์ตาม
แผน 

1. รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์รายบุคคล 
และประเมินผลการ
พัฒนาอาจารย ์

คณะท างาน 
ด้านบุคลากร 

และ 
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร  
ภายใต ้

การก ากับของ 
รอง ผอ. 

(ฝ่ายอ านวยการ) 

มีนาคม  
2563 

9. ทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตร
เป็นประจ าทุกปี 
ก่อนเปิดภาคเรียน
รุ่นถัดไป 

 

1. ประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
เทียบเคียงการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. มีรายงานผลการ
ประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
เทียบเคียงการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. หลักสูตรการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับ
การปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยและมีความ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานอนุปริญญา 

มีนาคม 
2563 

 



 
๑๑ 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้มีคณะท างานด าเนินการ โดยนายอิศรา  จันทิมางกูร เป็นเลขานุการ และมีนางจินตนา  เรียงไรสวัสดิ์ 
นางสาวดวงสมร อิตากาศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. ส าหรับแผนยกระดับพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒       
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้ว ดังนั้น ในครั้งถัดไปต้องน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการตามแผน  
 
 

แนวทาง 
การปรบัปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทาง 

การปรบัปรุง 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรยีน (ทุกสาขาวิชา) 
10. สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการ
ทวนสอบให้กับ
อาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษที่
เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 

1. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า มคอ. 
3, 4, 5, 6 และ มคอ. 7 

 
2. นิเทศก์ติดตามการ

จัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

1. อาจารย์ผูส้อนมี
ความเข้าใจ
กระบวนการจดัท า 
มคอ. 3, 4, 5, 6 
และ มคอ. 7 

 
2. อาจารย์ผูส้อน

สามารถจัดท ามคอ. 3, 
4, 5, 6 และ มคอ. 7 
และด าเนินการจดัส่ง
ตรงตามก าหนด 

1. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่เข้าอบรมมี
ความเข้าใจใน
กระบวนการจดัท า 
มคอ. 3, 4, 5, 6 
และ มคอ. 7 

2. อาจารย์ผูส้อน
สามารถจัดท ามคอ. 
3, 4, 5, 6 และ 
มคอ. 7 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานอนุปริญญา 

มีนาคม 
2563 

11. แสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
และองค์กรภายนอก 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้        

1. จัดท าแผนการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ประจ าปี  

2. จัดท าบันทึกความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก 

3. ก ากับติดตามการ
ด าเนินการ ใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้และ
ประเมินผล เพื่อเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการ
ปรับปรุง/พัฒนาผลลัพธ์
การด าเนินงานต่อไป 

1. มีแผนการใช้สิ่ง 
สนับสนุนการเรยีนรู ้        
ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาและ
พัฒนาผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

2. มีบันทึกความร่วมมือ
กับหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก 
อย่างน้อยหลักสตูร 1 
แห่งต่อหน่วยจัด
การศึกษา 

1. มีแผนการใช้สิ่ง
สนับสนุน การ
เรียนรู ้

2. มีบันทึกความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานและ
องค์กรภายนอก 
อย่างน้อยหลักสตูร 
1 แห่งต่อหน่วยจัด
การศึกษา 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

และ 
งานกิจการ
นักศึกษา 

และ 
งานพัสดุ อาคาร 

สถานท่ี 

มีนาคม 
2563 

 



 
๑๒ 

 

๓. ส าหรับตัวชี้วัดในเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางสถาบันได้น าไปปรับให้สอดคล้องกับวิทยาลัยชุมชน 
เนื่องจากตัวชี้วัดที่ผ่านมาได้น าตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมาใช้ เพราะถือว่าอยู่ในกระทรวงอุดมเหมือนกัน 
จึงท าให้ตัวชี้วัดไม่สอดรับกับวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนจะวัดที่อาจารย์ภายในอย่างเดียวไม่ได้ 
จ าเป็นต้องมาจากอาจารย์ภายนอกซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้ เพียงแต่เรียนจบหรือมี
ประสบการณ์ในสาขานั้นๆมาสนับสนุนได้ คาดว่าสถาบันจะปรับให้เสร็จทันภายในพฤษภาคม นี้ 

๔. เห็นควรปรับการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรใหม่ๆที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เน้นแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ หรือหลักสูตรที่มีความส าคัญในอนาคต ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรบริการ
วิชาการ เช่น หลักสูตรการแพทย์แผนไทย หลักสูตรผู้สู งอายุ  หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร        
หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ก็คงหลักสูตรเดิมไว้ โดยอาจตั้งเป้าไปที่ทุน กสศ. น าฐานข้อมูลผู้
ยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาศึกษา แล้วไปยกระดับการศึกษา หรือพัฒนาอาชีพให้ผู้ยากจนเหล่านั้น 
เป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้อีกทางด้วย 

๕. ควรมีการใช้ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยหรือคนยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
มาประกอบในการจัดหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยฯ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูลคนยากจนเพ่ือใช้ประกอบในการจัด
การศึกษาต่อไป 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ผลการเสวนา “การพัฒนาเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตได้จัดเสวนา“การพัฒนาเชิงพ้ืนที่

และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติตามประเด็น
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเสวนา            
มีประสิทธิภาพในการบริการและบริหารจัดการ ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 16.00 น.      
ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ผ่านมา นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการเสวนา “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียด
ปรากฏดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรน านักศึกษาในหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้า ร่วมด าเนิน

โครงการนี้ด้วย 
 

วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการจัดการ “หลักสูตรอาสาพลังงาน” 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดท าระบบรวมแผงโซลาร์เซลล์  เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ใน
ชุมชนบ้านห้วยแก้วบน ซึ่งเป็นชุมชนน าร่องโครงการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิทยาลัยชุ มชนแม่ฮ่องสอน 
และได้มีการใช้งานระบบดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้มีนโยบายที่จะให้จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการดูแลรักษา  และการบริหารจัดการระบบการผิตไฟฟ้า เพ่ือน าไปสู่การเป็น
ชุมชนที่ใช้พลังงานสะอาด  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  และเป็นชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ใน
การพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าของหมู่บ้านห้วยแก้วบน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมบูรณาการแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร “อาสาพลังงาน”  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ส าหรับการจัดฝึกอบรม 
นั้น   

ในการนี้  วิทยาลั ยชุ มชนแม่ ฮ่องสอน  ใคร่ขอน าเสนอรายงานความก้ าวหน้ าของการจัดการ                     
“หลักสูตรอาสาพลังงาน” ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 



 
๒๒ 

 

หลักสูตรฝึกอบรม  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร  อาสาสมัครพลังงาน 
2. จ านวนชั่วโมง 15 ชั่วโมง 
3. วิทยากร  1. จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

    2. จากส านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    3. จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4. สถานที่ฝึกอบรม อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
5. วันที่ / เวลา ที่จัดท าหลักสูตร 

    27 มกราคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 
6. คุณสมบัติของผู้อบรม 
   1. เป็นสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย (หากลุ่มสมาชิกโดย อบต.+วชช.) 

   2. มีความรู้หรือมีความสนใจในการเป็นนักสื่อสารด้านพลังงาน  

   3. มีความรู้หรือมีความสนใจด้านช่าง 

   4. มีความรู้หรือมีความสนใจด้านพลังงาน 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านพลังงานสามารถดูแลระบบพลังงานของชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นนักสื่อสารด้านพลังงาน 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลต้นแบบด้านพลังงาน 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นนักพัฒนาด้านพลังงาน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายหลักสูตรฝึกอบรม 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและไฟฟ้า  การใช้ประโยชน์ อันตราย และการ

ป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชน  การพัฒนาพลังงานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  ระบบไฟฟ้าของชุมชน แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ของหลักสูตรฝึกอบรม 
บรรยาย/ทฤษฎี ปฏิบัติ 

8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้อบรม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ เข้าใจผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดี  
2. ความรู้ 

มีความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานชุมชน ที่จะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า      และเกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
3. ทักษะทางปัญญา 

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลด้านพลังงานในชุมชน       ด้วยตนเองท่ี
จะน าไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพลังงานในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT 
   สามารถสื่อสารด้านพลังงานกับชุมชนได้ 

 
หมวดที่ 5  แผนการฝึกอบรม 

เรื่อง/ผูร้ับผดิชอบ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อท่ีใช้ 

จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
พลังงาน 
(ส านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน) 

1. ความหมายของพลังงาน 
2. ประเภทพลังงาน  
  -พลังงานฟอสซิล ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ   
ปิโตรเลียม 
 -พลังงานทดแทน  ชีวมวล 
 แก๊สชีวภาพ ขยะ   นิวเคลียร ์
 -พลังงานหมุนเวียน  น้ า ลม แสงแดด 

การบรรยาย /สื่อ Power 
Point 

1 ชม.  

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย) 

-ความหมาย ของไฟฟ้า 
-การก าเนิดไฟฟ้า 
-แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  
-หน่วยวัดทางไฟฟ้า 
-วงจรไฟฟ้า (แบบอนุกรม, แบบขนาน, 
แบบผสม) 

 3 ชม. 3 ชม. 
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3.การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
(ส านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน +การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

-แสงสว่าง 
-ความร้อน 
-พลังงานกล 
-เสียง 

 0.5 
ชม. 

0.5 
ชม. 

4.อันตรายจากการใช้ไฟฟ้าและ
การป้องกัน 
(ส านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน +การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

-อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า 
-การป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้
ไฟฟ้า 

 0.5 
ชม. 

0.5 
ชม. 

5.โรงไฟฟ้าชุมชนและการ
พัฒนาพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก 
(วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน) 

-ความหมายของโรงไฟฟ้าชุมชน 
-การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
-พลังงานชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 ชม.  

6.ระบบไฟฟ้าของชุมชน 

(ส านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน +วิทยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน) 

ไฟฟ้าพลังน้ า, ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์

- หลักการท างานของระบบ             - 
การดูแลรักษาระบบ 
- การบริหารจัดการในชุมชน                                
- แนวทางการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

 1 ชม. 2 ชม. 

7.แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

(ส านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน +วิทยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน) 

- ความหมายของสิ่งแวดล้อม (ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดแมฮ่่องสอน) 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(บริบทชุมชน บริหารจัดการ) 
- การอนุรักษ์พลังงาน (ความหมายของการ
อนุรักษ์พลังงาน) 
- วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(ในการเดินทาง, อุตสาหกรรมครัวเรือน, 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย, การเกษตรกรรม) 
- มาตรการ การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 1 ชม. 1 ชม. 

งบประมาณ 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  15 ช่ัวโมง x 600 บาท  =  9,000 บาท 
2. ค่าวัสดุฝึกอบรม   50 คน x 100 บาท  = 5,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้ารับการอบรม วิทยากร ทีมงาน 

     60 คน x 80 บาท x 2 มื้อ    = 9,600 บาท 
4. ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร ทีมงาน 

     60 คน x 30 บาท x 4 มื้อ    = 7,200 บาท 
5. ค่าบ ารุงสถานท่ี 2 วัน x 1,500 บาท   = 3,000 บาท 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. หลังจากด าเนินการอบรมแล้วให้น าเสนอความก้าวหน้าต่อในที่ประชุมกรรมการสภาทราบ ต่อไป 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง การพิจารณาสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

สรุปเรื่อง  
ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ในการประชุมครั้งที่

1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน โดยวิธีการเสนอชื่อจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัย
ชุมชนและได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน นั้น 

โดยมีมติให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชนหนึ่งรายชื่อ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ต าแหน่ง อธิการบดี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
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วาระท่ี ๕.๒   เรื่อง ภาระหนี้สินวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน
เป็นประจ าทุกปี และในปีงบประมาณ 2563 ปรากฏว่างบประมาณในการด าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการไม่
เพียงพอ และวิทยาลัยชุมชนฯ มีความจ าเป็นที่ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน
ฯ จึงได้ขออนุมัติยืมเงินมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน (ตามมติการประชุมมูลนิธิชุมชนครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2562 ) เพ่ือส ารองจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 
2563 ) เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 958,400 บาท นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานภาระหนี้สินวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อมูลนิธิชุมชน
แม่ฮ่องสอน เสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ให้เร่งรัดชดใช้หนี้มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนคืน ให้ครบตามจ านวน
หนี้ที่ได้ยืมไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนคุมเงินยืมบัญชีสะสมทรพัย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน 
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับ ผู้ยืม รายการ  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

ยอดเงินอนุมัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันที่ 25 ตุลลาคม 2562  1,367,000.00    
1 วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เงินเดือนเจ้าหน้าทีจ่้างเหมา เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2562     498,800.00  เบิกพร้อมกัน 2 

เดือน 

2 วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เงินเดือนเจ้าหน้าทีจ่้างเหมา เดือน ธันวาคม 2562     252,400.00    

3 วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมา เดือน มกราคม 2562     207,200.00    
4 วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เงินเดือนเจ้าหน้าทีจ่้างเหมา เดือน กุมภาพันธ์ 256                -    ส่งเบิกปกติจาก 

วชช. 
 

รวมยอดทั้งสิ้น 
 

     
958,400.00  

  



 
๓๐ 

 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่อง กองทุนทางการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับทุนทางการศึกษา ดังนี้ 
๑. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา : กสศ. 
๒. กองทุนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม 
๑. ให้นายทรงศักดิ์ ปัญญา รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ต้ังแตก่ารประชุมประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
๒. ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน โดยมี นายบุญยืน  คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน และนายทรงศักดิ์  ปัญญา/นายสุรินทร์  มหาวรรณ์/นางกันทนา  กันทนา 
เป็นเลขา 

 
วาระท่ี  ๖.๒ เรื่อง สถานการณ์ไวรัส “โคโรน่า” (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ 2019 

สรุปเรื่อง 
สถานการณ์ไวรัส “โคโรน่า” (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีก

หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย นั้น 

มติที่ประชุม 
 ให้หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทุกอ าเภอที่จัดการเรียนการสอน, ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา       
ศูนย์ ICT, ศูนย์ LLC จัดบูธให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัส ดังกล่าวด้วย 
 

วาระท่ี  ๖.๓ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง 
 ๑. ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ นั้น 

๒. การด าเนินการ 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 

 
 



 
๓๑ 

 

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 



 
๓๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


