
 
๑ 

 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุเทพ   นุชทรวง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายภานุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายเทวัญ   ปัญญาประเสริฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๔. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
๒. นางสาวดวงสมร    อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน 

จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๓ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. พ.ต.ท.จักร ์    สายแก้ว 
๒. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๓. นายธวชัชัย       ใจแสน 
๔. นายอัครเดช     วันไชยธนวงศ์ 
๕. ผศ.ดร.สรุิยจรัส  เตชะตันมีนสกุล 
๖. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๗. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ 
๘. นายคมสัน        คูสินทรัพย์      
๙. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์ 
๑๐. นายเทวัญ    ปัญญาประเสริฐ 
๑๑. นายภานุเดช   ไชยสกุล 
 

๑. นายปกรณ ์ จีนาค า 
 

 
นางพิมพกานต์  เชาวลิต นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการประชุมสภาวิทยาลัยครั้ง
แรก (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) กล่าวในที่ประชุม ดังนี้  ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง “ในการประชุมสภา
วิทยาลัยครั้งแรก ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพ่ือเลือก
ประธานสภาวิทยาลัย และรองประธานสภาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน” นั้น 
การพิจารณา  

จึงขอกรรมการพิจารณาและมีมติเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเลือก พ.ต.ท.จักร์ สายแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม            
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 

พ.ต.ท.จักร์ สายแก้ว ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑   - ไม่มี - 

 
วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑     - ไม่มี –  
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง เพ่ือพิจารณาเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว ๐๖๑๐(๑)/๑๘๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง “การเลือก

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน”  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง แต่งตั้งสภา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. ให้ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน และ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจ านวนหนึ่งคน 

๓. ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนคนหนึ่งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนเป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัยชุมชนคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 

๔. ให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนต่อ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมรายงานการประชุม เพ่ือเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศแต่งตั้ง
ต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม 
มาตรา ๓๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘       
 - ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง  
   กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓   
 - ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐ 

การพิจารณา  
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่แม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณา  
๑. พิจารณาเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน และรอง

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจ านวนหนึ่งคน 
๒. พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนคนหนึ่งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเป็น

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 
๓. พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยค าแนะน าของ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

๑. มีมติเลือกนายสุเทพ  นุชทรวง เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายจิระ  พานิชยานนท์ 
เป็นรองประธานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. เนื่องจากผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน  คูสินทรัพย์ เพ่ิงได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสมัยที่สองเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จึงขอเสนอนางพิมพกานต์  เชาวลิต         
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการชั่วคราวไปพลางก่อน เพ่ือด าเนินการประชุมคราวนี้(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) ให้เสร็จสิ้น 

๓. เสนอนางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการชั่วคราวไปพลางก่อนเช่นกัน เพ่ือด าเนินการ
ประชุมคราวนี้(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) ให้เสร็จสิ้น 

๔. ส าหรับต าแหน่งเลขานุการสภาคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการสภาอีกไม่เกินสองคนนั้น ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะน าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ให้
ครบตามโครงสร้าง ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา  
  ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
ด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1      

ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย  
(1) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จ านวน   13 ราย  
(2) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอแม่สะเรียง จ านวน   20  ราย   
(3) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอปาย  จ านวน    3  ราย   
(4) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม  จ านวน    3  ราย   
(5) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอปางมะผ้า  จ านวน  16  ราย  
(6) หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอแม่ลาน้อย  จ านวน    6  ราย  

จ านวนรวมทั้งสิ้น 61 ราย นั้น 

 ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ท าการตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และผลการ
เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดเสนอรายงานรายชื่อน าเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 
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การพิจารณา  
 จึงขอน ารายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายชื่อผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 61 ราย ตามเสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 พร้อมกันทุก
หน่วยจัดการศึกษาฯ ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาฯ ทุกอ าเภอได้มีการสรรหาผู้สอน ประจ ารายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ศักยภาพ
และคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว และส านักวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนจากแต่ละ
หน่วยจัดการศึกษาฯ เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ประกอบกับได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพ่ือพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

รายชื่อและศักยภาพผูส้อนพิเศษประจ าภาคการศึกษา 1/2564  วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

นักศึกษา รุ่น 2564 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอเมือง 
1 ดร.โยธิน  บุญเฉลย จังหวัดศึกษา ปร.ด.บริหารการศึกษา 

    
 

สศ.ม.วิจยัประชากรและสังคม  
    

 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

      ร.บ.รัฐศาสตร ์ 
2 นางวลัยลักษณ ์ ผาติจริโชต ิ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ค.บ.ภาษาไทย 
3 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 
4 นายสุบณักร  กวีวัฒน์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

5 ว่าท่ีร้อยตรมีนตร ี วงษ์รีย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสารการศกึษา 
      บธ.บ.การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   
6 นางสาวเอกภาว ี ขัติครุฑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
        

 

 

 
 
 
 



 
๑๗ 

 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่สะเรียง ห้อง 1 
1 นางนาตญา  จันแสน ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ค.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.ภาษาไทย 

2 นายอดิศักดิ ์ ปู่หล้า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 กศ.ม.บริหารการศึกษา 
      ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
3 นายวิทวัส เจรญิศรีพร จังหวัดศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา 

4 นางเมธิกา  รัตนรังษี ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.ดนตรีศึกษา 
5 นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.สังคมศึกษา 

6 นายสมชาต ิ แผ่อ านาจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่สะเรียง ห้อง 2 
1 นางนาตญา  จันแสน ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ค.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.ภาษาไทย 
2 นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

      ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
3 นายวิทวัส เจรญิศรีพร จังหวัดศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา 
4 นางเมธิกา  รัตนรังษี ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

      ค.บ.ดนตรีศึกษา 
5 นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.สังคมศึกษา 
6 นายจิรันดร์ เองศิลป ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

        

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่สะเรียง ห้อง 3 (สอน จ - ศ) 
1 นางกันทนา ใจสุวรรณ พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (ทีมสอน) วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
      ค.บ.ฟิสิกส ์
2 นายสุรินทร ์ มหาวรรณ ์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต (ทีมสอน) ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3 นายทรงศักดิ์ ปัญญา จังหวัดศึกษา ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์

      ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

4 นางกานต์สิร ิหลวงมะล ิ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
      กศ.บ.การประถมศึกษา 
5 นายภูนภ โอลาร์แปง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 วท.บ.จิตวิทยา 
   

 

วท.บ.คณิตศาสตร ์
      วม.บ.การตลาด 

 



 
๑๘ 

 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่ลาน้อย 
1 นายสุรินทร ์ มหาวรรณ ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
      ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

2 นางสาวพัชราภรณ ์ อรุณโรจน ์ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

      ค.บ.ภาษาไทย 

3 นายอัศวิน   สิทธิประภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวสุภาพร คุณอนงค ์ จังหวัดศึกษา ค.บ.โภชนาการ 

      ค.บ. ภาษาไทย 

5 นางอ าภา   จ าลองศักดิ ์ พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม รป.ม.การจัดการภาครัฐและเอกชน 
      ศศ.บ.การจดัการชุมชน 

6 นายรักเกียรต ิ  อินทรัตน์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.พละศึกษา 
      อนุปริญญา การปกครองท้องถิ่น 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอขุนยวม 
1 นายประสิทธ์ิ  เข็มสุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ศศ.ม.ภาษาไทย 

      กศ.บ.ภาษาไทย 

2 นางแสงดาว  กู้เกียรต ิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวอุไรพร  ก่อมงคล จังหวัดศึกษา วท.บ. ภูมิศาสตร ์

4 ส.อ.ทรงสวสัดิ ์ สุขประเสริฐ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต กศ.ม.บริหารการศึกษา 

      วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ 

5 นายอาคม กลิ่นสักโก พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.ฟิสิกส ์

6 นายกัมพล  สีสัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอปาย 
1 นายประพันธ ์ รักเรียน ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา อ.ม.บาลี – สันสกฤต                 
    จังหวัดศึกษา พธ.บ.ปรัชญา   
2 นายนพรัตน ์ สิทธิโชคธนารักษ์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ศษ.ม.เศรษฐศาสตร ์    

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศศ.บ.เศรษฐศาสตร ์

3 นางวิริยา    เผ่าพานิชย ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ศศ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน    
4 นางสาวผาณิต  ค าหอม พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ร.ม.รัฐศาสตร ์

 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอปางมะผ้า 
1 ผศ.ดร.จตรุงค ์ ดวงมณ ี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ปร.ด.สื่อสารมวลชน 
      นศ.ม.การสื่อสารมวลชน 
     สว.บ.สังคมวิทยา 
     น.บ.นิเทศศาสตร ์
     ร.บ.รัฐศาสตร ์
2 นางเบญจพร แก้วธากุล ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ศษ.บ.ภาษาไทย 
3 นายสิรวิชญ ์ วราฤทธิ์พิทยากุล จังหวัดศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา 
4 นายรุ่งเรือง ปัญญาละ พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
      วท.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

5 นางสาวนันท์นัษฐ์ ราชธิวงค์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว 
6 นางณัฐนร ีจิรรัตน์พิศาล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 

 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล 

 
ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2562 (อ.เมือง, อ าเภอปาย และอ าเภอปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
1 นางเกษร  จามาล ี การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม

เด็กปฐมวัย 
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

    การฝึกประสบการณ ์ ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

2 นางดรุณี วนากมล ดนตรีและศลิปะสร้างสรรค์ส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย (BC) ศศ.ม บริหารการศึกษา 

      ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3 นายยุทธพงษ ์ ศิริแก้ว การจัดการชั้นเรียน ศศ.ม.บรหิารการศึกษา  
      ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

4 
นางสาวจรสัศร ี ค าใส 

การบริหารจัดการองค์การการศึกษา
ปฐมวัย 

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

      ค.บ.การบรหิารโรงเรยีน 
5 นางสาวบังอร  อนุโลม การศึกษาพิเศษ ค.บ.การศึกษาพิเศษ 
  (อาจารย์ใหม่)     

 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (อ.เมือง, อ าเภอปาย และอ าเภอปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
1 นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา การเข้าใจดิจิทลั (BC) ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

      ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์

2 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 

3 นางเกษร  จามาล ี ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
      ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
4 นางสุนันทา สุภาวสิทธ์ิ สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนปฐมวยั 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

5 นางสาวจินตนา  บัวจันถึก ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(BC) 

ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศกึษา 

6 นางสาวสุกันทา   ประครองกิจ การจัดการเรยีนรู ้ ศศ.ม.บรหิารการศึกษา 

      ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2562 (อ.แม่สะเรียง, อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอขุนยวม เรียนรวมกัน) 
1 นางอรุณ ี ค าภีระ การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ค.บ.ประถมศึกษา 

2 นางสาวสายสุดา ตาบัง ดนตรีและศลิปะสร้างสรรค์ส าหรบัเด็กปฐมวัย ศษ.ม.ประถมศึกษา 

    การฝึกประสบการณ ์ ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
3 นางดารารตัน ์ ผิวผัน การจัดการชั้นเรียน ศษ.ม.วิจัยและสถติิการศึกษา                  

      ค.บ.การศึกษาปฐมวยั  
      ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร ์

4 นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ 
การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย 

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 
ศษ.บ.ประถมศึกษา 

5 นางนุชเกษม เพ็ชร์เกราะ การศึกษาพิเศษ ค.บ.ประถมศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (อ.แม่สะเรียง, อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอขุนยวม เรียนรวมกัน) 
1 นางกันทนา  ใจสุวรรณ พลังของแผ่นดิน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
      วท.ม.สิ่งแวดล้อม   

      ค.บ.ฟิสิกส ์
2 นางสาวฝนทิพย ์ ธนชัยสิทธิกุล การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ศษ.ม.วิทยาศาสตร์การศึกษา 

      กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3 นางสาวสายสุดา ตาบัง ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั ศษ.ม.ประถมศึกษา 
      ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

4 นางประภาภรณ ์ ค าวงศ์ สมองกับการเรียนรู ้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

5 นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ศษ.ม.ประถมศึกษา 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

6 นางเกวลิน  กาวิยัง การจัดการเรยีนรู ้ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
      ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

 
 



 
๒๑ 

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพวิทยา) 
1 นางสาวอารีย์ รม่ประยูรวงศ ์ พลังของแผ่นดิน ค.บ.สังคมศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)     

2 นางสาวพัดชา รักเกียรติด ี การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ค.บ.วิทยาศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)     

3 นางสาวพีรญา  ปัญจวรากลุ ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
4 นางนิศรัตน์ วนาวงศกร สมองกับการเรียนรู ้

ส าหรับเด็กปฐมวยั 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

5 นางสาวเสาวณีย ์พลับพลึงพนา 
(อาจารย์ใหม่) 

ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

6 นางสาวจิราภรณ ์หมู่นลิละ การจัดการเรยีนรู ้ ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
  (อาจารย์ใหม่)     

 
 

สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรำยวิชำ คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2562 (อ.เมืองและอ าเภอปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
1 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ สัมมนาการปกครองท้องถิ่น (BC)(อ.เมือง) รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

    การฝึกประสบการณ ์ ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 
2 นายสุบณักร  กวีวัฒน์ การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
3 นางสาวบุษกร  สืบตระกลู รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง รป.ม.รัฐศาสนประศาสตร์ 

      ศศ.บ.รัฐศาสนประศาสตร ์
4 ผศ.ดร.จตรุงค ์ ดวงมณ ี สัมมนาการปกครองท้องถิ่น (BC) ปร.ด.สื่อสารมวลชน 
    (อ.ปางมะผ้า) นศ.ม.การสื่อสารมวลชน 
     สว.บ.สังคมวิทยา 
     น.บ.นิเทศศาสตร ์
     ร.บ.รัฐศาสตร ์
5 นายรณฤทธิ ์ ศรีพันธุ ์ กฎหมายปกครอง น.ม.กฎหมาย 
      ร.บ. รัฐศาสตร ์
      น.บ.กฎหมาย 
      ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 
6 นางสาวนันทพร  โพธาบุตร การจัดซื้อและจดัจ้าง บธ.ม.การเงินและบัญชี 
      บธ.บ.การบัญช ี

 
 
 
 



 
๒๒ 

 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2563 (อ.เมือง, อ าเภอปาย และอ าเภอปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
1 นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา การเข้าใจดิจิทลั (BC) ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

      ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์

2 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 

3 นางสาวบุษกร  สืบตระกลู การเมืองการปกครองของไทย รป.ม.รัฐศาสนประศาสตร์ 

    องค์การและการบริหารงานภาครฐั (BC) ศศ.บ.รัฐศาสนประศาสตร ์
4 นายสุบณักร  กวีวัฒน์ การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
5 นายธนันชัย  มุ่งจิต การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กษ.ม.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

      วท.บ.สัตวบาล 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2562 (อ.แม่ลาน้อยและอ าเภอขุนยวม เรียนรวมกัน) 
1 นางแสงดาว  วนาสวรรค ์ การจัดซื้อและจดัจ้าง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 

    การฝึกประสบการณ ์ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
2 นายสมชาย  เจาะจง การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ร.ม.รัฐศาสตร ์
      ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
3 นายปวิตร  กันทะสีมา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ร.ม.รัฐศาสตร ์
       ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
4 นายเกษม ศักดิ์เรืองพล กฎหมายปกครอง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์                         
      น.บ.นิติศาสตร ์  
5 นายทรงศักดิ์ ปัญญา สัมมนาการปกครองท้องถิ่น ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์
      ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (อ.แม่สะเรียง, อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอขุนยวม เรียนรวมกัน) 
1 นางกันทนา  ใจสุวรรณ พลังของแผ่นดิน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

      วท.ม.สิ่งแวดล้อม   

      ค.บ.ฟิสิกส ์
2 นายสุรินทร ์ มหาวรรณ ์ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
      ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 
3 นายนพดล ใจสุวรรณ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ์
4 นายธวัชชัย  ทะนัน การเมืองการปกครองของไทย รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)   ร.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 

      ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) 
5 นายธวัชชัย พุทธวัตร์ องค์การและการบริหารงานภาครฐั รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ) 

  (อาจารย์ใหม่)   ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) 
6 นายสายณัห ์โพธิ์สุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั ค.ม.บริหารการศึกษา 
      ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา 

      ค.บ.ฟิสิกส ์
 



 
๒๓ 

 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพวิทยา) 
1 นายสุรินทร ์ มหาวรรณ ์ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
      ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

2 นางสาวอารีย์ รม่ประยูรวงศ ์ พลังของแผ่นดิน ค.บ.สังคมศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)     

3 นางสาวพัดชา รักเกียรติด ี การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ค.บ.วิทยาศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)     
4 นายธวัชชัย  ทะนัน การเมืองการปกครองของไทย รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์

  (อาจารย์ใหม่)   ร.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 

    
  ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมิน

โครงการ) 
5 นางสาวนารีรตัน ์คิดงาม องค์การและการบริหารงานภาครฐั ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 นายชาตร ีร่มประยูรวงศ ์ การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
      ศษ.บ.พลศึกษา 

 
 

สำขำวิชำกำรจัดกำร 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล 
  

ชื่อรำยวิชำ 
คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการจัดการ 2562 (อ.เมืองและอ าเภอปาย เรียนรวมกัน) 
1 นายประพันธ ์ รักเรียน พลังของแผ่นดิน (BC) อ.ม.บาลี – สันสกฤต                 
      พธ.บ.ปรัชญา   
2 นายอิศรา  จันทิมางกูร การจัดการโครงการ บธ.ม.บริหารและการจดัการธรุกิจ 

    การฝึกประสบการณ ์ บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 
3 นางสาววัชรี  วีระแก้ว การจัดการส านักงานสมัยใหม ่ บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
      บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี)  
4 ผศ.ดร.จตรุงค ์ ดวงมณ ี จิตวิทยาธุรกิจ ปร.ด.สื่อสารมวลชน 
      นศ.ม.การสื่อสารมวลชน 
     สว.บ.สังคมวิทยา 
     น.บ.นิเทศศาสตร ์
     ร.บ.รัฐศาสตร ์
5 ผศ.ดร.วีรวิชญ ์ ปิยนนทศิลป ์ กฎหมายธรุกิจ ปร.ด.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  

  

บธ.ม.การจดัการ 
      บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 



 
๒๔ 

 

สาขาวิชาการจัดการ 2563 (อ.เมืองและอ าเภอปาย เรียนรวมกัน) 
1 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 

2 นายอิศรา  จันทิมางกูร หลักการตลาด บธ.ม.บริหารและการจดัการธรุกิจ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 

3 นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการเงิน (BC) บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
      บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี)  
4 นายนพรัตน ์ สิทธิโชคธนารักษ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BC) ศษ.ม.เศรษฐศาสตร ์  

ศศ.บ.เศรษฐศาสตร ์  

5 นางอังคณา  คุ้มวานิช การจัดการการด าเนินงาน ร.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์

      บธ.บ.การตลาด 

สาขาวิชาการจัดการ 2562 (อ.แม่สะเรียง) 
1 นางกันทนา  ใจสุวรรณ พลังของแผ่นดิน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

    การฝึกประสบการณ ์ วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
      ค.บ.ฟิสิกส ์
2 นายนิติศักดิ ์ โตนิต ิ การจัดการโครงการ ศศ.บ.สหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3 นายสมชาต ิ แผ่อ านาจ การจัดการส านักงานสมัยใหม ่ ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
4 นายพีรกร  พวงบุตร จิตวิทยาธุรกิจ MBA. บริหารธรุกิจ 
5 นายศรณรรฐ บัวเลิง กฎหมายธรุกิจ น.บ.นิติศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)   หลักสตูรวิชาว่าความ 
       เนติบัณฑติไทย 
      กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 

สำขำวิชำคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล 
  

ชื่อรำยวิชำ 
คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2562 (อ.เมือง) 
1 นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา การออกแบบกราฟิกข้ันสูง ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

    การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์
2 ว่าท่ีร้อยตรมีนตร ี วงษ์รีย์ โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสารการศกึษา 
      บธ.บ.การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   
3 นายปรีชา  ศรีบุญมา การฝึกประสบการณ ์ ศศ.บ.การจดัการทั่วไป  
      เอกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

4 นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
      บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี)  
5 นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.บริหารรัฐกิจ 

      บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
6 นายจีรัง  ค านวนตา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ MICT  Master  of   ICT 

      วศ.บ.ไฟฟ้า 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2563 (อ.เมือง) 
1 นายประพันธ ์ รักเรียน พลังของแผ่นดิน (BC) อ.ม.บาลี – สันสกฤต                 

      พธ.บ.ปรัชญา   
2 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 
3 นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
      บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี)  
4 นางสาวสมนวรรณ  ธรรมดีกุล ระบบปฏิบตัิการและอินเตอร์เนต็ ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา  
      วท.บ.สถิต ิ 
5 นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.บริหารรัฐกิจ 
      บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
6 นายปรีชา  ศรีบุญมา การประกอบคอมพิวเตอร์และ ศศ.บ.การจดัการทั่วไป  

    ตดิตั้งซอฟต์แวร ์ เอกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
7 นางสาวกิ่งกาญจน ์ กาวรรณ ระบบฐานข้อมลู วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

 

สำขำวิชำกำรบัญชี 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรำยวิชำ คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการบัญชี 2563 (อ.แม่สะเรียง) 
1 นายนพดล ใจสุวรรณ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ์

2 นายสณัห์พิชญ ์ อินตาวงศ์ หลักการเงิน วท.ม.การเงิน 

      

ศศ.บ.การจดัการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 นางจิราภา  อินต๊ะวิชัย การภาษีอากร บธ.บ.การบัญช ี

4 นางสาวขวัญเรือน  ส่งศร ี การบัญชีช้ันกลาง 1 บธ.บ.การบัญช ี

    การบัญชีต้นทุน   
5 นางสาวนันทพร  โพธาบุตร การบัญชีเพื่อการจดัการ บธ.ม.การเงินและบัญชี 
      บ.ธ.บ.การบัญช ี

 
 

สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรำยวิชำ คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 อ.เมือง 
1 นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา การเข้าใจดิจิทลั (BC) ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

      ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์
2 นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

      ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 
3 อ.อิทธิพล  มูลฟอง มนุษย์ชีวเคม ี บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
  

 

 สศ.บ.บรหิารสาธารณสุข 
  

 

 พย.บ.พยาบาลศาสตร ์
4 นางสาวบุญญาพร  ล าซาง จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร ์

  (อาจารย์ใหม่)     
5 นางสาวนุชทิวา  บุตรชา กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา วท.บ.กายภาพบ าบัด 
    ของมนุษย ์   

6 นายธนวัฒน์ กาฬบุตร การบริการปฐมภมูิ 1 วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 
      ป.สศ.สาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 อ.แม่สะเรียง 
1 นางกันทนา  ใจสุวรรณ พลังของแผ่นดิน ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
      วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
      ค.บ.ฟสิิกส ์
2 นายนพดล ใจสุวรรณ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ์
3 นางสาวฝนทิพย ์ ธนชัยสิทธิกุล มนุษย์ชีวเคม ี ศษ.ม.วิทยาศาสตร์การศึกษา 

      กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
4 นายสมศักดิ์ ทรายเงิน จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา ส.ม.สาธารณสุข 

5 นางสายสมร แก้วทะวัน กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ 
    ของมนุษย ์ สาขากายภาพบ าบัด 
6 นางจิราภา สุขเกษม การบริการปฐมภมูิ 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร ์

 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2563 (นศ. ทุน กสศ.) 
1 นายทรงศักดิ์ ปัญญา จังหวัดศึกษา ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์

      ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
2 นายนพดล ใจสุวรรณ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ์

3 นายธนันชัย  มุ่งจิต หลักการส่งเสริมการเกษตร กษ.ม.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
วท.บ.สัตวบาล 

4 นายวิทยา  วนาสถิตย ์ เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร 
    เทคโนโลยีการผลติพืชไรเ่ศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
ปวช.เกษตรศาสตร ์ 

5 นายพันธ์ศักดิ์ จิตสว่าง เทคโนโลยีการผลติพืชสวนเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

วท.ม.การจัดการเกษตรอินทรีย ์

    
  

ศศ.บ.บริหารธุรกิจและการจัดการ 
(เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

ข้อสังเกต 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา 
คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่สะเรียง ห้อง 1 
5 นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.สังคมศึกษา 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอแม่สะเรียง ห้อง 2 
5 นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.สังคมศึกษา 

นศ. รุ่น 2564 อ าเภอปางมะผ้า 
5 นางสาวนันท์นัษฐ์ ราชธิวงค์ ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2562 (อ.เมือง, อ าเภอปาย และอ าเภอปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
5 นางสาวบังอร  อนุโลม การศึกษาพิเศษ ค.บ.การศึกษาพิเศษ 
  (อาจารย์ใหม่)     

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพวิทยา) 
1 นางสาวอารีย์ รม่ประยูรวงศ ์ พลังของแผ่นดิน ค.บ.สังคมศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)     
2 นางสาวพัดชา รักเกียรติด ี การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ค.บ.วิทยาศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)     

5 นางสาวเสาวณีย ์พลับพลึงพนา 
(อาจารย์ใหม่) 

ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

6 นางสาวจิราภรณ ์หมู่นลิละ การจัดการเรยีนรู ้ ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
  (อาจารย์ใหม่)     

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (อ.แม่สะเรียง, อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอขุนยวม เรียนรวมกัน) 
4 นายธวัชชัย  ทะนัน การเมืองการปกครองของไทย รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)   ร.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 

    
  ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมิน

โครงการ) 
5 นายธวัชชัย พุทธวัตร์ 

(อาจารย์ใหม่) 
องค์การและการบริหารงานภาครฐั รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบาย

สาธารณะ) 
   

  
ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมิน
โครงการ) 

 
 
 
 
 



 
๒๙ 

 

 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพวิทยา) 

2 นางสาวอารีย์ รม่ประยูรวงศ ์ พลังของแผ่นดิน ค.บ.สังคมศึกษา 

  (อาจารย์ใหม่)     
3 นางสาวพัดชา รักเกียรติด ี การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ค.บ.วิทยาศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)     
4 นายธวัชชัย  ทะนัน การเมืองการปกครองของไทย รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์

  (อาจารย์ใหม่)   ร.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 

    
  ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมิน

โครงการ) 
5 นางสาวนารีรตัน ์คิดงาม องค์การและการบริหารงานภาครฐั ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
  (อาจารย์ใหม่)   ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชาการจัดการ 2562 (อ.แม่สะเรียง) 
5 นายศรณรรฐ บัวเลิง กฎหมายธรุกิจ น.บ.นิติศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)   หลักสตูรวิชาว่าความ 
       เนติบัณฑติไทย 
  

  
  

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 อ.เมือง 
4 นางสาวบุญญาพร  ล าซาง จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร ์
  (อาจารย์ใหม่)     

 
การพิจารณา  
 จึงขอน ารายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพวิทยา) นางสาวนารีรัตน์ คิดงาม

(อาจารย์ใหม่) ซึ่งสอนรายวิชาองค์การและการบริหารงานภาครัฐ หากดูจากวุฒิการศึกษายังไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน 
เนื้อหาในการสอนอาจไม่ละเอียดเท่าที่ ควร แต่ เนื่องจากมีการเปิดสอนไปแล้วจึงเห็นควรให้สอนร่วมกับ              
นายธวัชชัย  ทะนัน(อาจารย์ใหม่) ซึ่งจบ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์และร.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)ที่สอนรายวิชา
การเมืองการปกครองของไทย  
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

 



 
๓๐ 

 

วาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง  

ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนดจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 วันพุธ 2๗ มกราคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ 
2/2564 วันพุธ 2๔ กุมภาพันธ์ 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ 

   
เมษายน 

 
 งดประชุม 

4/2564 วันพุธ ๒๖ พฤษภาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ 
5/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ 

6/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564   
7/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564   
8/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564   
9/2564 วันพุธ 27 ตุลาคม 2564   

10/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564   
11/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔        
ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เนื่องจากวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ เป็นวันหยุด) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
เลิกประชุม วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม 

นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ตรวจรายงานการประชุม 



 
๓๑ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


