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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายภานุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายรอน   ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายคมสัน     คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายโยธิน     บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. ผศ.ดร.สุริยจรัส    เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายอิศรา      จันทิมางกูร คร ู
๒. ว่าที่รต.มนตรี  วงษ์รีย์  คร ู
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูช านาญการ 
๔. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
๖. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
นายสุเทพ  นุชทรวง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตน

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จํานวน ๙ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด 
๑๑ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑  เรื่อง การครบวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการและกรรมการสภา วิทยาลัย 

      ชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนจะครบวาระในวันที่ ๑๕ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้นั้น ส าหรับผู้อ านวยการเมื่อครบวาระแล้วคง
ต้องหยุดปฏิบัติราชการ แต่ส าหรับคณะกรรมการสภานั้นยังคงรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการชุดใหม่ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

      (ครั้งที่ ๓-๔) 

สรุปเรื่อง  
งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ และ ๔ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 
๓,๖๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท ซึ่งจ าแนกเป็น 

๑. งบบุคลากร  วงเงิน ๖๕๘,๘๖๐.๐๐ บาท 
๒. งบด าเนินงาน  วงเงิน ๑๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท 
๓. งบเงินอุดหนุน วงเงิน ๑,๓๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท 

รวมวงเงินทั้งส้ิน ๓,๖๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๗ แห่ง และจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อีกจ านวน ๑๐ แห่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
จัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์ประกอบ
ส าคัญของกรรมการสภาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ คือ ผู้แทนองค์กรชุมชน/ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา /ผู้แทนศิษย์เก่า/ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน ในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน จํานวนไม่น้อย
กว่า 4 คน/ อํานวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกําหนดให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละประเภท ข้อ 11 ดังนี้ 

- องค์กรชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีท่ีตั้งและภูมิลําเนาเดียวกับ วชช. 
- สถาบันอุดมศึกษา 
- บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัด  
- กระบวนการเสนอชื่อของวิทยาลัยชุมชนต้องผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบ และให้คําแนะนํารวมทั้งต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ข้อ 11 วรรคสอง 
- กําหนดให้บุคคลกรของวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อกรรมการสภาแต่ละประเภทได้เช่นเดียวกับวิทยาลัย

ชุมชน ยกเว้น กรรมการสภาซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า ข้อ 11 วรรคสาม 
- กําหนดให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละประเภท

เมื่อครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ 
นอกจากนี้ยังกําหนดให้สภาสถาบันมีอํานาจเพ่ิมเติมรายชื่อตามบัญชีที่วิทยาลัยชุมชนเสนอมาได้ตามความ

เหมาะสม และการได้มาของกรรมการวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่านั้น ให้วิทยาลัยชุมชนมีหนังสือแจ้งชมรม
หรือสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือคัดเลือกผู้แทนจํานวน 1 คน และมีบัญชีรายชื่อสํารอง 3 รายชื่อ แล้วให้ วิทยาลัยชุมชน
รายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการสรรหาทราบ 

สําหรับประกาศแนวปฏิบัติการจัดทําบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หลักการและสาระสําคัญ คือ 
1) ให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

    (1) บัญชีรายชื่อองค์กรชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายชื่อ 
    (2) บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามข้อขังคับ 
         2.2 เทศบาล จํานวน 5 แห่ง 
         2.3 องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10 แห่ง 
    (3) บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 รายชื่อ 
    (4) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัด ที่มีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่าด้านละ 5 รายชื่อ 
                    4.1 ด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายชื่อ 
                     4.2 ด้านวทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 5 ชื่อ 
                     4.3 ด้านบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ชื่อ 
                                       ฯลฯ 
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2) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อาจขึ้นอยู่กับบริบทของวิทยาลัยพ้ืนที่ หรือยุทศาสตร์ของวิทยาลัยประกอบ 
ด้วยก็ได้             
3) การเสนอบัญชีรายชื่อของบุคลากรวิทยาลัยให้ดําเนินการตามข้อ 11  
4) การเสนออนุมัติรายชื่อให้ทําตามแบบฟอร์มแนบท้ายแนวปฏิบัติ 
5) ข้อพิจารณาการจัดทําบัญชีรายชื่อ หรือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ ข้อบังคับกําหนดไว้ 7 คน ประกอบด้วย
ภาคเอกชน จํานวน 4 คน บุคคลทั่วไป จํานวน 3 คน ดังนั้นการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้พิจารณาจากผู้ที่มา
จากภาคเอกชนด้วยมิฉะนั้นจะมีแต่บุคคลทั่วไปซึ่งจะขัดกับข้อบังคับ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับตามท่ีไดร้ับแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๙/2563         

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
           ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
งานงบประมาณ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอน

งบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น  ๘ ,๒ ๗ ๕ ,๙ ๓ ๕ .๐ ๐ บ า ท     
ขณะนี้การด าเนินการเบิกจ่าย เป็นดังนี้ 

- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน   ๒,๖๙๑,๕๗๐.๔๐  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน   ๓,๔๕๗,๗๙๗.๘๗  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน   ๖,๑๔๙,๓๖๘.๒๗  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน   ๒,๑๒๖,๕๖๖.๗๓  บาท  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 

 



 
๖ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง            
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับ
วิทยาลัย ตามปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ตามคําสั่งที่  006/2564         
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจําปีการศึกษา 
2563 และร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปี
การศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน โดยมีมติจากการประชุมตามรายงานการประชุม  ดังเอกสารแนบ 3.3 และดําเนินการจัดประชุม        
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป 
 นายอิศรา  จันทิมางกูร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 
2563 ระดับวิทยาลัย ตามปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปี
การศึกษา 2563 ในที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) เรามีแนวทางแก้ไขปัญหาจํานวนผู้เรียนลดลงอย่างไร เนื่องจากการประเมินที่ผ่านมี จํานวนผู้เรียนที่ลดลงส่งผลต่อ
ผลการประเมิน 

๒) เดิมเรารับผู้เรียนเข้ามา แล้วจัดการเรียนการสอนรวมห้องทุกสาขาวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 และให้ผู้เรียนแยก
สาขาวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 จึงส่งผลให้จํานวนผู้เรียนที่ต้องเปิดในสาขาวิชาไม่ถึงเป้า ทําให้ไม่สามารถเปิด
ห้องเรียนได้ ทําให้ผู้เรียนออกจากระบบไป แต่ในขณะนี้เราวางแนวทางการเพ่ิมช่องทางการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนของผู้เรียน ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ลงได้ 

๓) เสนอให้ทําความร่วมมือ MOU ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เพ่ือขอใช้พ้ืนที่และศูนย์ ICT ชุมชน
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน 

๔) ขณะนี้เราให้ทางสํานักวิชาการประสานกับศูนย์ ICT ชุมชนที่อยู่ในแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ และ กศน. ตําบล 
เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อยู่เช่นกัน 

๕) จากการประเมินในปีการศึกษา 2561 เรามีปัญหาในเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด 
ส่งผลให้ผลการประเมินในระดับหลักสูตรได้คะแนนเพียง 0.21 โดยได้คะแนนจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชาเดียวจากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา และได้คะแนนในระดับวิทยาลัย อยู่ที่ 2.88 แต่ในปี
การศึกษา 2562 เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการกําหนดอาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาใหม่ และทําสัญญาจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ขาดแคลน ส่งผลให้หลักสูตรของวิทยาลัยผ่านทุกสาขาวิชา และได้คะแนนในระดับหลักสูตร อยู่ที่ 
2.54 และในระดับวิทยาลัย อยู่ที่ 3.59 และคาดว่าในปีการศึกษา 2563 เราจะได้คะแนนที่เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 

 
 



 
๗ 

 

๖) เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง นําเกณฑ์การประกันคุณภาพมาพิจารณาความเสี่ยง โดยกําหนดระดับ
ความเสี่ยงหลัก และความเสี่ยงรอง เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือให้เกิดความ
เสี่ยงน้อยที่สุด 

๗) คิดว่าในการดําเนินงานอะไรก็แล้วแต่ ความสามัคคีของบุคลากรสําคัญ ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมีส่วน
ร่วมในการทํางานในทุก ๆ กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบริหารจัดการกระจายหน่วยจัดการศึกษาฯ ยิ่งจะต้องคุย
กันมากข้ึน ซึ่งจะทําให้ผลการดําเนินงานดีขึ้นและ  สามารถตอบโจทย์เป้าหมายในการดําเนินงานได้เป็นอย่างด ี

๘) จากแผนที่นําเสนอ ถ้าสามารถดําเนินการได้ตามแผน จะดีมาก และถ้าสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ได้ดี ก็จะสามารถทําให้ได้คะแนนที่ดีตามมา เพราะการเขียนรายงานเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งในการ
ประเมิน ประกอบกับกํากับ ติดตามงานหรือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานได้ตามแผน ก็จะยิ่งส่งผลต่อคะแนนมาก
ขึ้น 

๙) ถ้าเราสามารถดําเนินการตามแผน และมีการนําเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน จะทําให้เรารู้
ถึงการทํางาน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และจะได้ให้คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 

  เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มยากจน
หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม โดยกลุ่มเป้าหมายคนจนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน "สาเหตุที่จนและยังจนอยู่นั้นเป็น
เพราะเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ รวมถึงความไม่เป็นธรรมที่ฝังรากลึกมานานรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างหาก" 
กระบวนการแก้ความยากจน การใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงทดลองเปลี่ยนมุมมองปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้จาก
ภาพใหญ่ที่มีความซับซ้อนมามองในจุดทีเ่ล็กลงและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ ดังนี้ 

1. แตกปัญหาใหญ่ให้เป็นปญัหาย่อยๆทีส่ามารถเข้าถึงได้และแก้ให้ตรงจุด 
2. ลงไปคลุกคลีเพื่อทําความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความคิดและพฤติกรรมอย่างไร ทําอย่างไรให้เปลี่ยน  
    ความคิดและพฤติกรรมได้ 
3. ออกแบบการทดลอง ว่าวิธใีดให้ผลดีที่สุด 
4. วเิคราะห์ผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

ผลการสํารวจข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลที่ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลแล้ว จํานวน 9,120 ครัวเรือนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกตามทุนการดํารงชีพโดยภาพรวมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีระดับค่าคะแนน มิติทุนกายภาพอยู่ในระดับที่สูงสุด 3.03รองลงมาคือมิติทุนทรัพยากรมนุษย์ 2.99 มิติ
ทุนทางธรรมชาติ 2.86 มิติทุนทางสังคม 2.26 และมิติทุนทางการเงิน 1.98 ตามลําดับ 



 
๘ 

 

แนวทางการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 

 
ลักษณะความจน 

ภาวะความยากจน” หมายถึง“ภาวะความยากลําบากในการดํารงชีวิตได้อย่างมัน่คงและมีคุณภาพชีวิตทีดี่” 
ระดับ 1 อยู่ยาก 

กลุ่มคนจนพ่ึงพิง : เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่เป็นครอบครัวเดี่ยวติดบ้านและติดเตียง ที่อยู่อาศัยต้อง
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ ขาดการดูแลช่วยเหลือจากเครือญาติดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพิงการ
ช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐและชุมชน เข้าถึงบริการภาครัฐโดยผู้นําชุมชน 

กลุ่มคนจนอยู่ยาก : ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทํากินและทรัพยากรทางธรรมชาติในการประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิต สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน น้ํา ไฟฟ้าเส้นทางคมนาคม และการบริการจากภาครัฐไม่เพียงพอการศึกษาและ
สาธารณสุขไม่ทั่วถึง แรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิตในครัวเรือนอาศัยการพ่ึงพิงการช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐและ
ชุมชนเป็นบางครั้ง ไม่มีอํานาจต่อรองในระบบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้อยู่ใน
ระดับที่ดีขึ้นได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงทุนมิติอ่ืนๆ ทีเ่ป็น“ทรัพยากรร่วมของชุมชน”และเป็น “ต้นทุนแบบเปิด” ให้
ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ มาช่วยในการดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงขาดการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายหรือ
โครงการการพัฒนาทําให้ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนหรือไม่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ 

ระดับ 2 อยู่ได้ 
กลุ่มคนจนอยู่ได้ : สามารถเข้าถึงที่ดินทํากินและทรัพยากรทางธรรมชาติในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

ได้รับการผ่อนปรนทางนโยบายและกฎหมายจากรัฐ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน น้ํา ไฟฟ้าเส้นทางคมนาคม และการ
บริการจากภาครัฐไม่เพียงพอหรือเข้าถึงได้อย่างมีข้อจํากัดการศึกษาและสาธารณสุขไม่ทั่วถึง  แรงงานไม่เพียงพอต่อ
การผลิตในครัวเรือนอาศัยการพ่ึงพิงการช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐและชุมชนเป็นบางครั้ง ไม่มีอํานาจต่อรองในระบบ 

 
 



 
๙ 

 

ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงทุนมิติอ่ืนๆ ที่เป็น“ทรัพยากรร่วมของชุมชน”และเป็น “ต้นทุนแบบเปิด” ช่วยใน
การดํารงชีวิตได้บ้างและมีข้อจํากัด ขาดการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายหรือโครงการการพัฒนา และไม่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ 

ระดับ 3 อยู่ด ี
กลุ่มคนจนอยู่ดี : สามารถเข้าถึงที่ดินทํากินและทรัพยากรทางธรรมชาติในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

โดยรัฐรับรองทางนโยบายและกฎหมาย มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานน้ํา ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม มีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาสาธารณสุขและได้รับการบริการจากภาครัฐ มากขึ้น แรงงานเพียงพอต่อการผลิตในครัวเรือน ได้รับการ
ช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐและชุมชนเป็นบางครั้งไม่มีอํานาจต่อรองในระบบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงทุนมิติ
อ่ืนๆ ที่เป็น“ทรัพยากรร่วมของชุมชน”และเป็น “ต้นทุนแบบเปิด” ช่วยในการดํารงชีวิตได้มากขึ้น มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายหรือโครงการการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนบ้าง 

ระดับ 4 มีสุข 
กลุ่มคนจนมีสุข : สามารถเข้าถึงที่ดินทํากินและทรัพยากรทางธรรมชาติในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

โดยรัฐรับรองกฎหมายและมีเอกสารกรรมสิทธิ์ มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน น้ํา ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม เข้าถึง
การศึกษา สาธารณสุขและได้รับการบริการจากภาครัฐแรงงานเพียงพอต่อการผลิตในครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือ
สวัสดิการจากรัฐและชุมชน  สามารถปรับตัวได้ในระบบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ  สามารถเข้าถึงทุนมิติอ่ืนๆ ที่เป็น
“ทรัพยากรร่วมของชุมชน”และเป็น “ต้นทุนแบบเปิด” ช่วยในการดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายหรือโครงการการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 

 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จํานวน 2 
โครงการได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะและเพ่ิมมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์ และการเกษตรแม่นยํา
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
เกษตรกรผู้สนใจ ระบบsmart farmและการเกษตรแบบแม่นยําบนพ้ืนที่สูง และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง ปี 2563 ระดับอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 30 ทุน สําหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน 
นั้น 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษา
ระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)  ต่อคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 
 

 



 
๑๐ 

 

โครงการน าร่อง pilot project 

 
ปัจจัยสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จ 

1. การประสานเครือข่ายในการทํางานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลายหน่วยงานและหลายระดับทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน 

2. การมีทีมทํางานในระดับพื้นที่อําเภอในการช่วยเก็บข้อมูลและดําเนินโครงการวิจัยฯ 
3. การพัฒนาโจทย์แก้จนแบบคู่ขนานกับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือวิจัยอ่ืนช่วย เช่นการ

สนทนากลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นการทําแผนที่ชุมชน การทบทวนข้อมูลมือสองทําให้ได้โจทย์ในการทํางาน
ชัดเจนและแนวทางเป็นรูปธรรมขึ้น 

4. การบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทําให้มีทีมทํางานสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึนโดยแบ่งบทบาท
การสนับสนุนตามกระบวนการทํางาน 3 ระดับตามแผนการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าทําให้บทบาทการทํางานไม่ทับ
ซ้อนงานกันและมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากบุก 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปบุก  
2. พัฒนาด้านการตลาดสินค้าแปรรูปจากบุก  
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการท างาน  
 - การเก็บข้อมูลสํารวจวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน  
 - การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงบุกแบบแห้ง  
 - การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงบุกแบบเปียก  
 - การอบรมบรรจุภัณฑ์  
 - การจัดงานผลิตภัณฑ์จากผงบุกสําเร็จรูป  
 

พื้นทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกบุก ต.แม่สวด อ.สบ เมย จ.แม่ฮ่องสอน จํานวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 



 
๑๒ 

 

วาระท่ี ๓.๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
  MCC MoodleE-Learning และระบบ Thai Mooc วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าระบบMCC MoodleE-

Learning และโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์แบบเปิด Thai Mooc นั้น ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมมีดังนี้  
- วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเช่าสัญญาณจาก TOT ความเร็ว 70 M 4 FixedIP 
- ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 400/200 M 
- ศูนย์ภาษา 400/200 M 
- หน่วยจัดปาย 400/200 M 
- แม่ลาน้อย 200/100 M 
- ขุนยวม 200/100 M 
- แม่สะเรียง 200/100 M 
- ปางมะผ้า 200/100 M 
- ศูนย์ ICT 500/200 (ใช้งบเทศบาล) 
ในระดับหน่วยจัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ความเร็วเท่ากัน แต่จากการวัดความเร็ว บางแห่งวัดได้น้อย

เนื่องมาจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์ที่ใช้วัด และจุดที่ใช้วัดสัญญาณ  นอกจากนี้หลังจาก 
TOT รวมกับ CAT ก็ทําให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และหน่วยจัดการศึกษา 
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่อุปกรณ์ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน
มานานแล้ว สมควรที่จะมีการเปลี่ยนเพ่ือให้การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          
แต่สําหรับนักศึกษาจะยังมีปัญหาการเข้าถึงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน หรือที่ทํางาน เพราะขาดอุปกรณ์
เข้าถึงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขาดมือถือ แท็บแล็ต หรือโน๊คบุ๊ค ที่จะใช้งานระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ดังนั้น
นักศึกษาส่วนมากจึงยังมาใช้บริการที่หน่วยจัดการศึกษาอยู่ 
สิ่งท่ีต้องการให้สนับสนุน 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 2 Core
สัญญาณไม่น้อยกว่า 2.0 GHZ และต้องมีกล้องด้านหน้าที่มีความละเอียดเพียงพอต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
จํานวน 120 เครื่อง 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 Core 
สัญญาณไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ และต้องมีกล้องด้านหน้าที่มีความละเอียดเพียงพอต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
จํานวน 50 เครื่อง 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 105 เครื่อง 

4. อินเตอร์เน็ตซิมที่มีความเร็วอย่างน้อง 4 MB แบบไม่ลดสปีด จํานวน 200 หมายเลข สําหรับให้บริการแก่
นักศึกษาที่มีปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ํา (มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปีภาคการศึกษา) 

 
 



 
๑๓ 

 

5. อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดแนบท้าย) 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 2 Core 
สัญญาณไม่น้อยกว่า 2.2 GHzและมีกล้องด้านหน้า มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และมีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือสูงกว่า สามารถใช้งาน Wi-Fi และ Bluetooh 
ได้ อินเตอร์เน็ตสําหรับสํานักงานแบบรายเดือน ความเร็ว 400/200 M. จํานวน 7 แห่ง Account ระบบ Zoom 
แบบลิขสิทธิ์ จํานวน 10 Account 
เหตุผลความจ าเป็น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  สําหรับนักศึกษาที่เกิดอุปสรรคในการเข้าถึง
การเรียนการสอนผ่านเครื่องมือของตน เช่น อุปกรณ์สามารถรองรับ หรือมีประสิทธิภาพที่จะร่วมชั้นเรียนออนไลน์ได้ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ในกรณีที่จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ออนไลน์ของวิทยาลัย หรือการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุจําเป็นนอกสํานักงาน โดยสํารองไว้ในจํานวนที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดสอน 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความต่อเนื่องในการจัดการเรียน
การสอน 

เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ทุรกันดาร แต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียน และสามารถเรียนออนไลน์ตามนโยบายของวิทยาลัย
ชุมชนในแต่ช่วงเวลาของปีการศึกษาได้ เช่น กรณีสถานการณ์การยกเลิกการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 

เนื่องจาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีโครงการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษาและศูนย์วิทยบริการในพ้ืนที่ต่างๆ 
ทําให้ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เป็นต้น วัสดุครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดความด้อย
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสนับสนุนนักศึกษา 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
สาเหตุที่ผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

- บางส่วนยังไม่ตระหนักถึงมาตรการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ.เมือง) 
- ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ (หน่วยจัด อ.แม่ลาน้อย)  
- ขาดความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่น (หน่วยจัด อ.แม่สะเรียง) 
- ขาดอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ไม่มีโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์PC และ Projector 
  (หน่วยจัด อ.ปางมะผ้า, อ.ขุนยวม และ อ.ปาย) 
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไมเ่สถียรในบางพื้นที่ (หน่วยจัด อ.แม่สะเรียง และ อ.ขุนยวม) 
 
 
 



 
๑๔ 

 

ความต้องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ต้องการให้จัดฝึกอบรมแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการสอนออนไลน์ (หน่วยจัด อ.เมือง และ อ.ขุนยวม) 
- ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทําสื่อ (หน่วยจัด อ.เมือง) 
- ต้องการให้มีการควบคุมดูแลระบบในช่วงจัดการเรียนการสอน (หน่วยจัด อ.เมือง)  
- ต้องการให้มีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการสอนออนไลน์ (หน่วยจัด อ.เมือง) 

ปัญหาอื่นๆ 
- นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยังไม่ได้ระบุเหตุผล      ข้อได้เปรียบ
และฉายภาพอนาคตที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคงรักษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายหลังจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 (หน่วยจัด อ.เมือง) 
- คําจํากัดความของการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ชัดเจน ความครอบคลุมของสื่อออนไลน์ไม่ชัดเจน(หน่วยจัด 
อ.แม่สะเรียง) 
- ยังควบคุมเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ เนื่องจากนักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีไม่เท่ากัน 
(หน่วยจัด อ.แม่ลาน้อย)  
- เวลาเรียนออนไลน์ไม่ต่อเนื่องนานเพียงพอเนื่องจากข้อจํากัดด้านการใช้แพ็คเก็จมือถือแบบเหมาจ่ายทําให้
สัญญาณเน็ตไม่แรง 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่เสียสมาธิได้ง่ายเนื่องจากเรียนกับสื่อ 
- การใช้ระบบ Moodle ไม่มีผู้คอยตอบคําถามได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดปัญหาการเข้าใช้ของนักศึกษา เช่น 
กรณีรหัสผ่านของนักศึกษาใช้การไม่ได้ นักศึกษาและหน่วยจัดการศึกษาไม่สามารถสอบถามใครได้อย่างทัน
การ (อ.ปางมะผ้า) 
- สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม (อ.แม่สะเรียง) 
- ผู้เรียนไม่มีโอกาสในการออกพ้ืนที่หรือลงมือทํากิจกรรมร่วมกัน (อ.แม่สะเรียง) 
ปัจจุบันมีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนใช้เป็นประจําอยู่แล้ว ทําให้บุคลากร

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนส่วนมากใช้ระบบโซเชิยลเน็ตเวิร์กในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทําให้บุคลากรสนใจ
ในระบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนน้อย 

แนวทางแก้ไข จัดอบรมและกระตุ้นให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนใช้ระบบการจัดการความรู้ของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ควรกําหนดเป็นนโยบาย ให้บุคลากรใช้ KM ของวิทยาลัยเป็นประจํา 

อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่เพียงพอ ต้องรออุปกรณ์ที่จะได้รับจัดสรรเพ่ิมใน
ปีงบประมาณ 2564 

ต้องเร่งดําเนินการสํารวจความพร้อม/ความต้องการในระดับหน่วยจัด 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง เพื่อพิจารณาก าหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่องสอน         
                      ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี           

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 ศุกร์ 29 มกราคม 2564   
2/2564 วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564   
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564   
4/2564 วันพุธ 28 เมษายน 2564   
5/2564 วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564   
6/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564   
7/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564   
8/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564   
9/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564   

10/2564 วันพุธ 27 ตุลาคม 2564   
11/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564   
12/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   
 

 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 



 
๑๖ 

 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน       
โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติกําหนดประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
วาระท่ี  ๖.๒ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ 

       ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
สรุปเรื่อง 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) เป็นการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”เป็นการบูรณาการศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ของ อว. เพ่ือร่วมพลิกฟ้ืนสร้างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล พัฒนา
ชุมชนตามปัญหาและความต้องการของชุมชนเอง จัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 
ตลอดจนจ้างงานนักศึกษาบัณฑิตใหม่และประชาชน 60,000 คน เพ่ือการมีงานทําและร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
โดยจะเชื่อมต่อระบบการจัดการกับภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ที่จะตอบ
โจทย์เพ่ือหาจุดแข็งและลดความซ้ําซ้อน โดยจะใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสําคัญ เป้าหมายคือการลดความเหลื่อมล้ําและ
การแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป ในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน
ตําบลละ 800,000 บาท โดยขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบล มีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํา 
กลางน้ําและปลายน้ํา คือการบริหารจัดการที่ดี ระบบการตลาดและฐานข้อมูลตําบลในทุกมิติ ส่วนการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย จะเน้น 3 รูปแบบคือ การประเมินศักยภาพพ้ืนที่ทํางานและพัฒนาตําบลของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่เป้าหมายมุ่งสู่ความพอเพียงที่สามารถยกระดับขึ้นเป็นตําบลพอเพียงได้ / ตําบลสามารถ
เป็นตําบลต้นแบบ ที่เศรษฐกิจดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นรูปธรรมร้อยละ 5 / และสามารถอยู่รอดจากความยากลําบากได้
ระดับหนึ่งและมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยวิทยาลัยชุมชนและพ้ืนที่ 1 ตําบล จะต้องมีแบบรายงานผล
การดําเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

พื้นที่ด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่  
๑. “ต าบลแม่นาเติง” โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการจัดการท่องเที่ยวต าบลแม่นาเติง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1)   เพ่ือพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลแม่นาเติง 
2)   เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลแม่นาเติง 
3)   เพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้ากับการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลแม่นาเติง 

 

 

 



 
๑๗ 

 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ  
1) เชิงปริมาณ  
    ๑.๑ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
    ๑.๒ ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 20 
    ๑.๓ เกิดหลักสูตรที่เป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบที่ 

      เหมาะสมกับสภาพบริบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลักสูตร 
2) เชิงคุณภาพ  

๒.๑ กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี  
      คุณภาพ 

   ๒.๒ เกิดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
   ๒.๓ ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมและมีคุณค่าในตัวเองจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

๒. “ต าบลแม่กิ๊” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่กิ๊ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์ปะเกอญอ 
2) พัฒนาด้านการตลาดสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ  
1) เชิงปริมาณ  
 1.1.ได้สินค้าท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์  
 1.2.มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร 
2) เชิงคุณภาพ  
 2.1.เกิดรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.2.ได้รูปแบบการระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชน 
 2.3.เกิดเครือข่ายการจับคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิต/ผู้แปรรูป 
 2.4.ชุมชนได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
 

๓. “ต าบลแม่สามแลบ” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่สามแลบ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์ปะเกอญอ 
2) พัฒนาด้านการตลาดสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ  
1) เชิงปริมาณ  
 1.1. ได้สินค้าท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์  
 1.2 มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 

2) เชิงคุณภาพ  
 2.1 เกิดรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.2 ได้รูปแบบการระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชน 
 2.3 เกิดเครือข่ายการจับคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิต/ผู้แปรรูป 
 2.4 ชุมชนได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
 
เลิกประชุม วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม 

นายโยธิน   บุญเฉลย ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 



 
๑๙ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


