
 
๑ 

 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายภานุเดช  ไชยสกลู  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายเทวัญ   ปัญญาประเสริฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๔. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู   
๒. นายสุบัณกร    กวีวัฒน์  ครูช านาญการ  
๓. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๔. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๕. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน 

จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๓ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายธวชัชัย       ใจแสน 
๓. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๔. นายคมสัน        คูสินทรัพย์      
๕. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์ 
๖. นายเทวัญ    ปัญญาประเสริฐ 
 

๑. นายปกรณ ์    จีนาค า 
๒. พ.ต.ท.จักร์    สายแก้ว 
๓. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล 
๔. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ 
๕. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๖. นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามหนั งสือสถาบันวิ ทยาลัยชุมชน ที่  อว ๐๖๑๐(๑)/๒๑๔๐                 
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ส่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแต่งตั้ง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและรองประธาน สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน โดยประกาศแต่ งตั้ ง                    
นายสุเทพ  นุชทรวง ด ารงต าแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายจิระ  พานิชยานนท์         
ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงนามโดย นางสิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

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

     (ครั้งที่ ๑ - ๑๕) 
สรุปเรื่อง  

ตามทีส่ถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(ครั้งที่ ๑ - ๑๕) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๗๒,๓๒๕.๐๐ บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ - ๑๕) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
 

 
 



 
๔ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 1- 15 

รายการ 
งบประมาณจัดสรร 

ครั้งที่ 1 - 15 
   1. งบบุคลากรภาครัฐ 3,953,160 
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,953,160 
   2. งบด าเนินงาน ๙๗๖,๒๐๐ 
      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 240,000 
      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 639,600 
      - ค่าประกันสังคม 96,600 
   3. งบลงทุน 270,900 
      - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (128900) 
        เครื่องพิมพ์(39,000) 
        จักรพันริม(24,000) 
       จักรอุตสาหกรรม(79,000) 

270,900 

   4. งบอุดหนุน ๑๐,๔๗๒,๐๖๕ 
   ค่าสอนรายชั่วโมง   2,435,520 
   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว 280,000 
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ฯ 136,800 
   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 80,775 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 243,000 
   ค่าปรับพ้ืนฐานผู้เรียน 171,450 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 222,300 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 63,900 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ 114,900 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓๔๓,๒๐๐ 
   ค่าจ้างเหมาบริการ 1,703,700 
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน+ งบวาตภัย ๔๑๒,๕๐๐ 
   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน 222,900 
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 428,400 
   ค่าวัสดุส านักงาน 177,120 
   ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 150,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 223,500 
   อ่ืนๆ (ค่าบริหารจัดการ) 16,500 

 
 
 
 
 



 
๕ 

 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

๒๙๖,๙๐๐ 

   หลักสูตรฝึกอบรม     286,800 
   การบริการวิชาการแก่ชุมชน     65,000 
   โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

27,100 

   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 32,500 
   โครงการไทใหญ่ 340,000 
   โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ 552,500 
   โครงการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความปลอดภัยในบุคลากรและกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

255,000 

   โครงการศูนย์ความรู้กินได้และการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ 

79,250 

   โครงการจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮู 

79,050 

   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมรองรับ
การพัฒนาศักยภาพและการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและภาษาชาติพันธุ์ 

127,500 

   โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ๑๔๕,๐๐๐ 
   โครงการบทเรียนออนไลน์ 73,000 
   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 686,000 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๗๒,๓๒๕ 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
     ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๔,๔๔๓,๑๓๕.๐๐ บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ 30 มิถุนายน. 2564 
งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร 2,964,870 2,964,870 - ๑๐๐ 
๒ งบด าเนินงาน 735,300 401,855.71 ๓๓๓,๔๔๔.๒๙ ๕๔.๖๕ 

๓ งบลงทุน 270,900 270,900 - ๑๐๐ 
๔ งบเงินอุดหนุน 10,472,065 7,720,131.81 ๒,๗๕๑,๙๓๓.๑๙ ๗๓.๗๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๓,๑๓๕ ๑๑,๓๕๗,๗๕๗.๕๒ ๓,๐๘๕,๓๗๗.๔๘ ๗๘.๖๔ 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม   78.64 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2564  งบรายจ่ายลงทุน  100 
       งบรายจ่ายประจ า 78.23 

มาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ  ไตรมาส 3  
ภาพรวม 77 
งบรายจ่ายลงทุน 65 
งบรายจ่ายประจ า 80 

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่ามามาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1.    เข้าพบส านักวิชาการ มีอาจารย์จินตนา เรียง ไรสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้ าที่ ผู้ อ านวยการส านั กวิชาการ                
นายพรศักดิ์ ค าทอง นางสาวสมนวรรณ   ธรรมดีกุล นางสาวดวงสมร  อินตากาศ และนายยุทธพงษ์  กวางทู      
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการด าเนินงานตาม Improvement plan 
แล้วพูดคุยกันตามประเด็นดังนี้ 
1.1  ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1(1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา จากการประเมิน
ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร มีจ านวนและคุณสมบัติครบถ้วน รวมถึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงอยู่ในรอบระยะเวลา แต่ส าหรับปีการศึกษา 2563 จะมีการประเมินหลักสูตรเพ่ิมจาก 6 หลักสูตร 
เป็น 7 หลักสูตร คือ เพิ่มสาขาวิชาการบัญชี  
องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนจะต้องด าเนินการเก็บ
ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษารุ่น 60 ในแต่ละหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา และน ามา
พิจารณาในส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ว่างงาน ศึกษาต่อ บวช เป็นทหารเกณฑ์  ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน งานทะเบียนจะต้องด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเช่นเดียวกันกับตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คืออย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีแนวพิจารณา ๒ หลักเกณฑ์        
เรื่องที่ 1 คือระบบดูแลให้ค าปรึกษาฯ เป็นกระบวนการของการดูแลนักศึกษาในขณะที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
เรื่องที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ เป็นกระบวนการของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งจะต้องด าเนินการร่วมกันกับ
หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยจัดการศึกษาฯ แต่ละอ าเภอ หรือศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ครั้งนี้จะต้องมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา จะมีประเด็นอยู่ 3 เรื่องในการพิจารณา คืออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราผู้ส าเร็จการศึกษา และผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ซึ่งจะต้องท าข้อมูลประกอบการพิจารณาย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพิจารณา
ของตัวบ่งชี้นี้จะดแูนวโน้มที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ งานจัดการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
จะต้องด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ซึ่งจะต้องมีแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ แล้วด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาจะต้องด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยจะ
พิจารณาใน 2 เรื่อง คือ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร
ให้ทันสมัย ตั้งแต่ มคอ.2 - มคอ.7 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาจะต้องด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA   
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โดยจะพิจารณาใน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การก าหนดผู้สอน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการสรรหาคัดเลือก
และพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน โดยกลั่นกรองจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเสนอคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ผ่านไปยังคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาอนุมัติ เรื่องที่ 2 การก ากับติดตาม
รายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฯ มอค.2 – มคอ.7 งานจัดการสอนหลักสูตรอนุปริญญาอยู่ใน
ระหว่างรวบรวม มคอ. เรื่องที่ 3 กระบวนการจัดการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะระบุไว้อยู่ใน มคอ.3 เรื่องที่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะระบุไว้อยู่ใน มคอ.3 เช่นกัน เรื่องที่ 5 การทวนสอบผลการเรียนรู้หรือทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ ขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีเกณฑ์การพิจารณา 12 
ข้อ ซึ่งจะต้องมีผลการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
และวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ในข้อ 5 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
และข้อ 6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ส าหรับข้อที่ 10 งานประกันคุณภาพจะหารือความชัดเจนความหมายของ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถาบันวิลัยชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับข้อที่ 11 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย และข้อที่ 12 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ จะต้องเก็บข้อมูลจากนักศึกษารุ่น
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องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยสิ่งสนับสนุนพ้ืนฐาน มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร จะต้องน าเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะหลักสูตร เพื่อความเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตร 
1.2  ระดับวิทยาลัย  
องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม จะได้มาจากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการประเมินทุกหลักสูตร ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด ารงต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
มอบหมายให้ฝ่ายบุคลากรของวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานกิจการ
นักศึกษาจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจในการด าเนินงานและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยจากการศึกษาฯ อ าเภอและศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา สุดท้ายแล้วจะต้องด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษาจะต้องร่วมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกลับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักขององค์ประกอบนี้ โดยจะต้องให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
1.3  Improvement plan จากแผนการด าเนินงานของส านักวิชาการ 16 ประเด็น ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว 
8 ประเด็น และก าลังอยู่ในข้ันตอนของการด าเนินงานและรวบรวมผลการด าเนินงาน 
1.4  มีความเห็นร่วมกันว่า จะประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านัก
วิชาการทุกวันศุกร ์
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2.    เข้าพบส านักผู้อ านวยการ มีอาจารย์สุบัณกร  กวีวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ    
นายปรีชา ศรีบุญมา นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ และนางพิมพกานต์  เชาวลิต เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงองค์ประกอบ
และเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงติดตามการด าเนินงานตาม Improvement plan แล้วพูดคุยกันตามประเด็นดังนี้ 
2.1  ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้มีการมอบหมายให้งานพัสดุ
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพที่มีอยู่ในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากได้ใช้ข้อมูลเดิมเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว และด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อโดยขอให้เพ่ิมสิ่ง
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาด้วย ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา ให้เป็น
หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ให้ข้อมูล 
2.2  ระดับวิทยาลัย  
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด ารงต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู มอบหมายให้งาน
บุคลากรเป็นผู้ด าเนินการ  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีเกณฑ์ทั้งหมด 8 ข้อ ส านักผู้อ านวยการรับผิดชอบ 6 ข้อโดยข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์ มอบหมายให้งานแผนและงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อ 2 การวิเคราะห์ขอมูลทางการเงิน 
มอบหมายให้ งานการเงิน เป็นผู้ รับผิดชอบ ข้อ 3 การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง อาจารย์
สุบัณกร  กวีวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ ข้อ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล งานบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อ 6 
การด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มอบหมายให้งานบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ และข้อ 7 
การสรางเครือขายความรวมมือ มอบหมายให้งานเลขาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็น
ผู้รับผิดชอบ (ยกเว้นข้อ 5 แนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยู่ หรือ KM มอบหมายให้อาจารย์มนตรี วงษ์รีย์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ และข้อ 8 การด าเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มอบหมายให้อาจารย์             
อิศรา  จันทิมางกูร เป็นผู้รับผิดชอบ) 
2.3  Improvement plan จากแผนการด าเนินงานของส านักงานผู้อ านวยการ 8 ประเด็น ขณะนี้ ได้ด าเนินการไป
แล้ว 6 ประเด็น คือ มีแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2562 - 2566) / มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 / มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปี 2564 (ขาดแผน 5 ปี) / มีการรายงานผลการบริหารงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาเป็นประจ าทุกเดือน / มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปี 2564 (แต่ขาดแผน 5 ปี) / ขาดการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าเดือน / มีแผนบริหารความเสี่ยง / แต่ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าเดือน 
2.4  ขอความอนุเคราะห์ ฝ่ายงานหรือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้แล้วเสร็จ ในข้อใดก็ตาม 
จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือส าเนาให้แก่งานประกันคุณภาพด้วย เพ่ือน าไปจัดท าแฟ้ม ส าหรับรองรับการประเมิน
ต่อไป 
2.5  มีความเห็นร่วมกันว่า จะประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ
ส านักงานผู้อ านวยการทุกวันที่ 1 ของเดือน 
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3.    เข้าพบศูนย์ไทใหญ่ศึกษา มีอาจารย์บุษกร สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                              
และนายนัธทวัฒน์ ชนิตร์นันท์ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงติดตามการ
ด าเนินงานตาม Improvement plan แล้วพูดคุยกันตามประเด็นดังนี้ 
3.1  ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย ศูนย์ไทใหญ่ศึกษารับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แล้วจะโยงไปสู่ระดับวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 การจัดการ
ศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
จะต้องน าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าไปรวมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับ
ส านักวิชาการ และจะต้องมีการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนในที่ประชุม
ประจ าเดือนของทุกคณะ เมื่อด าเนินการแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษา ซึ่งจะขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับส านักวิชาการ ซึ่งอาจจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยจัด
การศึกษาแต่ละแห่งที่ด าเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จัดส่งหรือจะท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมมาให้ 
เช่น ประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง ประเพณีแห่จองพารา อ าเภอเมือง เป็นต้น โดยการรายงานให้มีการรายงาน
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายสาขาวิชาของแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ ด้วย เพ่ือจะเป็นข้อมูลให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าไปเขียน SAR หลักสูตรต่อไป ส าหรับรายวิชาที่บูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในขณะนี้จะมีรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับประเพณีปอยส่างลอง และการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา ส าหรับ  ปีการศึกษา 2564 จะขอให้ทางหน่วยจัดการศึกษาฯ แต่ละแห่งร่วมเสนอโครงการ
กิจกรรมเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนต่อไปด้วย 
3.2 ระดับวิทยาลัย  
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นด้านการจัดท าแผนและการได้มาของแผน รวมถึงการก ากับติดตามและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา และการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือน าไปปรับปรุง
ต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนจะมีความแตกต่างกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมจะวัดผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม แต่ส าหรับวัตถุประสงค์ของแผนจะวัด
จากการตั้งเป้าหมายในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส าหรับการเผยแพร่
กิจกรรมต่อสาธารณชน ทางศูนย์ไทใหญ่ศึกษามีช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย โดยจะรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อไป ซึ่งการรายงานผลจะต้องเป็นไปตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะการวัดความรู้ความเข้าใจ 
ซึ่งสามารถท าเป็นแบบทดสอบก่อน (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง (Post-test) การให้ความรู้หรือการด าเนิน
กิจกรรม หรือหากเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถด าเนินการให้เห็นเป็นรูปประธรรมได้ เช่น สามารถท า
โคมไฟ หรือปานซอยได้ด้วยตัวเองก็ไม่จ าเป็นต้องท าแบบทดสอบก่อน (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง         
(Post-test) 
3.3  Improvement plan จะรวบรวมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 1 – 3) รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพ่ือรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุก
คณะ 
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3.4  สิ่งที่เป็นกังวล คือ ความเชื่อมโยงของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับแผนใหญ่ (แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย) 
3.5  มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา และให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
และจะเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกับส านักวิชาการทุก
วันศุกร์ 
3.6. ขอความอนุเคราะห์ ฝ่ายงานหรือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้แล้วเสร็จ   ในข้อใดก็ตาม 
จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือส าเนาให้แก่งานประกันคุณภาพด้วย เพ่ือน าไปจัดท าแฟ้ม ส าหรับรองรับการประเมิน
ต่อไป 
 
4.    เข้าพบศูนย์วิจัยและงานฝึกอบรม มีอาจารย์ทรงศักดิ์  ปัญญา หัวหน้าศูนย์วิจัย นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ และ
นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการด าเนินงาน
ตาม Improvement plan และติดตามการจัดท าแผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยฯรวมทั้งชี้แจงให้ข้อเสนอแนะการ
เขียนรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย 
 
5.    งานประกันฯ ได้จัดท าฟอร์มการติดตามการด าเนินงานเพ่ือตอบเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564) และประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ในห้องกลุ่มเฟสบุ๊ค “IQAMCC2563” 
 
6.    ขอเรียนให้ทราบว่าส านักงานประกันคุณภาพฯ จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 เรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่12 – 13 
สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ on-site เนื่องจากอยากให้ได้ผลสัมฤทธิ์จากการเขียนรายงานที่เป็นรูปธรรม และขอให้
ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองมาในวันอบรมด้วย 
เพราะจะได้ให้วิทยากร (รศ.พิษณุ  เจียวคุณ) ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าที่ตรงตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ หรือ
หากเป็นไปได้ ถ้าสามารถให้งานประกันคุณภาพฯ รวบรวมรายงานทั้งหมดเพ่ือน าเสนอวิทยากรก่อนมาบรรยาย ก็
น่าจะดี (เป้าหมายอย่างน้อยการจัดท าร่างรายงาน SAR ร้อยละ60 – 70 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์
ผู้รับผิดชอบทุกท่าน ช่วยจัดสรรเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยและผู้รับผิดชอบที่อยู่ต่างอ าเภอ สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้จากโครงการ 
 
7.    ปัญหา – อุปสรรคในการด าเนินงาน 
7.1  ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมด้านการประกันคุณภาพ (ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน ซึ่งได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2 – 3 อาทิตย์ และสอบถามความ
พร้อม เพ่ือร่วมกันก าหนดวันประชุมหรืออบรม) 
7.2  การจัดส่งเอกสาร หลักฐานในส่วนที่ด าเนินแล้วเสร็จ(มีบางงานด าเนินการแล้วเสร็จในบางเกณฑ์แล้ว แต่ไม่ส่ง
งานมายังงานประกันฯ) ผู้รับผิดชอบเกณฑ์มีงานประจ าที่ต้องด าเนินการ (ส่งผลให้การจัดท า จัดเก็บ หรือ รวบรวม
ข้อมูลล่าช้า) 
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มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อซักถาม ดังนี้ 

๑. กรรมการ(นายภานุเดช  ไชยสกูล) : จากผลการประเมินรอบที่ผ่านมาด้านผลงานการวิจัย ซึ่ง
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีงานวิจัยเยอะ แต่คะแนนการประเมินด้านนี้ผลได้น้อยมาก ในปีนี้ได้มีการ
เตรียมความพร้อมอย่างไร 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา : ปีที่แล้วในส่วนของงานวิจัยจ านวนในการท าวิจัยค่อนข้างน้อย เนื่องจากไทม์
ไลน์การจัดสรรงบประมาณกับห้วงการประเมินเหลื่อมกัน จึงท าให้ตัวเลขการด าเนินงานวิจัยสลับ     
ขึ้น-ลง จุดที่ได้คะแนนเต็มจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ ได้
คะแนนเต็ม ๕ และเรื่องของการเผยแพร่ผลงานการวิจัยได้คะแนนอยู่ที่ระดับ ๔ แต่คาดว่าปีนี้คะแนน
คงอยู่ที่ระดับ ๕ เนื่องจากได้มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนได้เสนอบทความทางวิชาการบนเวทีไทใหญ่
นานาชาติ การประเมินในปีนี้มีบทความทางวิจัยเข้ารับการประเมิน ๗ เรื่อง ปัจจุบันรวบรวมได้ ๓ 
เรื่อง คงค้าง ๔ เรื่อง คิดเป็น ๓ เล่มที่ต้องเขียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้ หากดูจาก
เกณฑ์การประเมินเมื่อหารจ านวนอาจารย์ในวิทยาลัยชุมชน ผลงานการวิจัยควรอยู่ที่ ๖ เรื่อง จะได้ผล
การประเมินด้านงานวิจัยที่ระดับ ๕ 

๒. กรรมการ(นายคมสัน  คูสินทรัพย์) : ผลการประเมินประกันฯด้านงานวิจัยที่ผ่านมาผลการวิจัยนั้น
คร่อมปีงบประมาณท าให้น ามาประเมินไม่ได้ แต่จุดแข็งของการประเมินปีนี้ต่อเนื่องจากงานวิจัยปีที่
แล้ว คิดว่าทุกโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น่าจะต้องด าเนินการเสร็จสิ้น โดยเฉพาะโครงการ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
นายทรงศักดิ์  ปัญญา : โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะปิดโครงการระยะท่ี ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้ 

 
 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 

    เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาพ้ืนที่ (บพท.) ส านักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   เพ่ือสร้างระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
เบ็ด เสร็จและแม่นย า (Precision Poverty Alleviation) บนแนวคิดการใช้ พ้ืนที่ เป็นตัวตั้ ง (Area -Based 
Approach) นั้น 
 ผลการด าเนินงานปัจจุบันได้สอบถามข้อมูลโดยอ้างอิงจ านวนคนจนจากระบบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ านวนคนจนจ านวน ๒๐,๙๒๔ ครัวเรือน โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลที่
ด าเนินการบันทึกข้อมูลแล้ว จ านวน ๑๓,๖๔๕ ครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามทุนการด ารงชีพโดย
ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระดับค่าคะแนนประกอบด้วย ๕ ด้าน 
 
 
 



 
๑๓ 

 

1.  ด้านทุนมนุษย ์  ผลรวม พบว่าอยู่ในระดับ ๑.๘๙ 
2. ด้านทุนกายภาพ  ผลรวม พบว่าอยู่ในระดับ ๒.๙๑ 
3. ด้านทุนการเงิน  ผลรวม พบว่าอยู่ในระดับ ๒.๕๙ 
4. ด้านทุนธรรมชาติ  ผลรวม พบว่าอยู่ในระดับ ๒.๒๔ 
5. ด้านทุนทางสังคม  ผลรวม พบว่าอยู่ในระดับ ๑.๓๙ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๒๐ จัดอยู่ในระดับ ๒ กลุ่มคนจนอยู่ไม่ได้ : สามารถเข้าถึงที่ดินท ากินและทรัพยากรธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต ได้รับการผ่อนปรนทางนโยบาย/กฎหมายจากรัฐ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน น้ า ไฟฟ้า
เส้นทางคมนาคมและการบริการจากภาครัฐไม่เพียงพอหรือเข้าถึงได้อย่างมีข้อจ ากัด การศึกษาและสาธารณสุขไม่
ทั่วถึง แรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิตในครัวเรือน อาศัยการพึ่งพิงการช่วยเหลือสวัสดิการจากภาครัฐและชุมชนเป็น
บางครั้ง ไม่มีอ านาจต่อรองในระบบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงทุนมิติอ่ืนๆ ที่เป็น “ทรัพยากรร่วมของ
ชุมชน” และเป็น “ต้นทุนแบบเปิด” ช่วยในการด ารงชีวิตได้บ้างและมีข้อจ ากัด ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายหรือโครงการการพัฒนา และไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ 
- ทุนมนุษย์จะท าให้เห็นถึงมิติทางการศึกษา อาชีพ สุขภาพ 
- ทุนทางกายภาพ แสดงให้เห็นถึง ที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภค 
- ทุนการเงินเกี่ยวข้องกับ เงินทุนทรัพย์สิน รายได้/อาชีพ เงินออม/กลุ่มออมทรัพย์ 
- ทุนทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ท ากิน แหล่งน้ าท าการเกษตร แหล่งอาหารทรัพยากร และพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- ทุนทางสังคม เป็นข้อมูลที่ใช้วัด ระเบียบ/การอยู่ร่วมกัน การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น การบริหารจัดการชุมชน กลไก
ในการช่วยเหลือ 

ในฐานระบบข้อมูลโครงการทางวิจัยจะมีระบบที่เรียกว่าแดชบอร์ดฐานข้อมูลคนจน จะเป็นข้อมูล open 
สามารถเข้าดูได้ที่ www.livingonnewpace.com/dashboard2 แต่จะไม่สามารถเข้าดูข้อมูลเชิงลึกได้ นอกจากจะ
ได้รับ password จากผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เนื่องจากเป็นข้อมูลลับที่เก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล  

การดึงคนจนเข้าสู่ระบบช่วยเหลือและส่งต่อ 
1) สงต่อความชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตกล ุมเปราะบาง (ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนจังหวัดแมฮองสอน จ านวน 314 คน (กล ุมอย ูไมได 44,812 คน(กล ุมอย ูยาก)    
รวม 45,126 คน 

๒) ส่งตอขอมูลความชวยเหลือดานที่อย ูอาศัยใหส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือวางแผนใหการชวยเหลือรวมกับสถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (พอช.) จ านวนผ ูที่มีบานพัก
อาศัยทรุดโทรม 3,552 ครัวเรือน 

๓) ส่งต่อข้อมูลผู้พิการพ่ึงตนเองไม่ได้และเป็นผู้ป่วยติดเตียงให้กับพมจ.ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยน าร่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครัวเรือนผู้พิการและผู้สูงอายุ จ านวน ๔ พ้ืนที่น าร่องประกอบด้วย ๑) ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง       
๒) ต าบลแม่ฮ้ี อ าเภอปาย ๓) ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย ๔) ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง จ านวน ๑๘๖ คน 

มติ 
๑. เห็นควรเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชน  
๒. เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ เสนอรายงานแก่ผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อไป 
 

 
 
 

http://www.livingonnewpace.com/dashboard2%20แต่จะไม่สามารถเข้าดูข้อมูลเชิงลึกได้


 
๑๔ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

 สรุปเรื่อง 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) เป็นการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”เป็นการบูรณาการศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ของ อว. เพ่ือร่วมพลิกฟ้ืนสร้างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
พัฒนาชุมชนตามปัญหาและความต้องการของชุมชนเอง จัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data) 
ตลอดจนจ้างงานนักศึกษาบัณฑิตใหม่และประชาชน 60,000 คน เพ่ือการมีงานท าและร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
โดยจะเชื่อมต่อระบบการจัดการกับภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ที่จะตอบ
โจทย์เพ่ือหาจุดแข็งและลดความซ้ าซ้อน โดยจะใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือส าคัญ เป้าหมายคือการลดความเหลื่อมล้ า
และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป ในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนต าบลละ 800,000 บาท โดยขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายต าบล มีกระบวนการพัฒนา
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า คือการบริหารจัดการที่ดี ระบบการตลาดและฐานข้อมูลต าบลในทุกมิติ ส่วนการ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย จะเน้น 3 รูปแบบคือ การประเมินศักยภาพพ้ืนที่ท างาน
และพัฒนาต าบลของแต่ละมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่เป้าหมายมุ่งสู่ความพอเพียงที่สามารถยกระดับขึ้นเป็นต าบล
พอเพียงได้ / ต าบลสามารถเป็นต าบลต้นแบบ ที่เศรษฐกิจดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นรูปธรรมร้อยละ 5 / และสามารถอยู่
รอดจากความยากล าบากได้ระดับหนึ่งและมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยวิทยาลัยชุมชนและพ้ืนที่ 1 
ต าบล จะต้องมีแบบรายงานผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator 
๒. การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 
๓. ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
๔. ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

พื้นที่ด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่  
๑. “ต าบลแม่นาเติง” โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการจัดการท่องเที่ยวต าบลแม่นาเติง 

ผลลัพธ์ : เกิดหลักสูตรการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ EXTREME ภายใต้สภาพแวดล้อมป่า 

๒. “ต าบลแม่กิ๊” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่กิ ๊ 
ผลลัพธ์ : ได้สินค้าที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท าให้ชุมชนเกิดรายได้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

๓. “ต าบลแม่สามแลบ” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแม่สามแลบ 
ผลลัพธ์ : เกิดหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษา ท าให้ชุมชนได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา
ในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 



 
๑๕ 

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๑. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ  จ านวน ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ    จ านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. งบบริหารจัดการโครงการ  จ านวน    ๓๐๙,๖๐๐ บาท 

รวมงบประมาณตลอดโครงการ จ านวน    ๑๐,๖๒๙,๖๐๐ บาท 

มติ 
๑. ครั้งต่อไปให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๒. ให้รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมรายต าบล ผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 
๓. ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินกิจกรรมรายต าบล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่               
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

มติ   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/256๔           

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑     - ไม่มี –  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนั้น ให้สภาสถาบัน
แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนั้น ให้ผู้อ านวยการสถาบันแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัย 

โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

๑. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์    ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายทรงศักดิ์  ปัญญา        ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ  
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายชื่อรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตามเสนอ 
 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ วรรค ๔ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยต าแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดย
ค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  

และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวทิยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ ให้สภา
วิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนคนหนึ่งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเป็น
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้  

โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

๑. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  ต าแหน่งเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นางพิมพกานต์ เชาวลิต ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภา

วิทยาลัยชุมชนและผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

มติ 
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบแต่งตั้ง  
๑. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  เป็นเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นางพิมพกานต์ เชาวลิต เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนระยะ 5 ปี       

  (256๕ – 256๙) และแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 256๕ 

สรุปเรื่อง 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งการบริหาร 
จัดการ จัดการศึกษา และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งนี้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของวิทยาลัยชุมชน 
แม่ฮ่องสอน ได้ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 สิ้นสุดปี พ.ศ.2569 เพ่ือให้ง่ายต่อการก าหนด
เป้าหมาย และกิจกรรมในการด าเนินงานของวิทยาลัยในระยะยาว แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปรัชญา  
“เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน”  
หลักการ  
“ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บริหารจัดการร่วมโดยชุมชน” 
วิสัยทัศน์  
“มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรมและจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน”  
พันธกิจ  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน  
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของ ท้องถิ่นและ 
ชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา  
2. ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
3. วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
4. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

 
 
 
 



 
๑๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
3. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ชุมชน  
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่การน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  
6. การสร้างเครือขายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างระบบพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                  และทรัพยากร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์  
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ จริยธรรม รับผิดชอบสังคมและมีระเบียบวินัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ      
ต้องการของชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 3.1บริการวิชาการ องคค์วามรู้เสริมสร้างคุณภาพของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดการศึกษาดา้นการประกอบอาชีพ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่การน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ  
ชีวิตในชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนานักวิจัยใหม่เพ่ิมข้ึน 25%  
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการท างานวิจัยส าหรับการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา/อาจารย์มีบทบาทในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

       ชาติพันธุ์  
กลยุทธ์ที่ 5.2 รวบรวมฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 5.3 จัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์  

 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างเครือขายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 6.1 จัดท าความร่วมมือทางราชการกับหน่วยงานในระดับชุมชน/จังหวัด/ประเทศ/ 

        ต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

 
แผนยุทธศาสตร์จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2565 -2569) 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและ
การประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรมและจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน”  
พันธกิจ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน  

การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและ 
ชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา  
2. ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
3. วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
4. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
                      ความต้องการของชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่การน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
                      และคุณภาพชีวิตในชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษา 
                      ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างเครือขายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง 
                      ยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์(Goal)  
(1) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมียุทธศาสตร์ที่มีทิศทางชัดเจนและการบริหารงานที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของ
ชุมชน  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างระบบพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทรัพยากร  

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) สร้างค่านิยมร่วมในด้านการมีส่วนร่วม การท างานบนฐานข้อมูลการมีภาวะผู้น าการ 
     ท างานเป็นทีมและการมีความรักความผูกพันในองค์กร  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ตั้งแต่การจัดท างบประมาณท่ีตอบ    
     โจทย์เชิงพ้ืนที่ และพัฒนาระบบการบริหารจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ    
     ระบบรายงานผลของหน่วยงานย่อยที่มีประสิทธิภาพ  
(3) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพรูปแบบวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง  
(4) พัฒนาหน่วยงานย่อยในพื้นที่ให้บริการเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท างานของบุคลากรวิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน  
(2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(๒๕65-๒๕69)และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
(4) โครงการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
(5) โครงการจัดการความรู้ (KM)วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เป้าประสงค์(Goal)  
1. นักศึกษามี คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความต้องการของชุมชน  
2. ระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา เป็นที่เชื่อมั่น  
    ของผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วน  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์  
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ จริยธรรม รับผิดชอบสังคมและมีระเบียบวินัย  

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
(2) จัดหลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุงใหม่ และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบ e- Learning 
(3) สร้างผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
(4) พัฒนาสมรรถนะครูด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  
(5) ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก(active 
learning) (พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองได้ หรือ สร้างความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้) 
(6) จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (มิติวัฒนธรรม อาชีพ และสิ่งแวดล้อม)  
(7) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(8) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านจิตส านึกต่อส่วนรวม หรือสร้างความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  
(9) ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและออกแบบการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจะหลักสูตรและอาจารย์ 
ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า มคอ.(มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 , มคอ.6 , มคอ.7)  
1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
แม่ฮ่องสอน  
1.5 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.8 โครงการส ารวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
1.9 โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
แม่ฮ่องสอน  
1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
ชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.11 โครงการศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.12 โครงการติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
1.13 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.14 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564  
1.15 โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ  

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
เป้าประสงค์(Goal)  

(1) หลักสูตรมีคุณภาพ มีคุณค่าน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการวิชาการ องค์ความรู้เสริมสร้างคุณภาพของชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดการศึกษาด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นชุมชน  

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศ  
ทางการพัฒนาของประเทศ 
(2) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย  
(3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ  
ร่วมกับต่างประเทศ  
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 

(4) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน องค์กรเพ่ือส่งเสริม  
การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงเครือข่ายและทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรม  
พัฒนาฝีมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  
(5) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ได้ 
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น  
(6) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการหน่วยบริการการศึกษา (Service Point)  

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรส าหรับพ้ืนที่สูง (ต่อเนื่อง)  
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชนระดับกลาง (ต่อเนื่อง)  
1.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ออนไลน์ / ผู้ประกอบการผ้าทอ / ผ้าทอสู่
ตลาดสากล  
1.4 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรนวัตกรชุมชน  
1.5 หลักสูตรด้านดิจิทัลและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย 
ประเทศไทย 4.0  
2.1 โครงการให้บริการวิชาการ 21 หลักสูตร (6 อ าเภอ)  
2.2 โครงการการจัดท าแผนบริการวิชาการหลักสูตรฐานวิถีชีวิตใหม่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  
4. โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ  

4.1 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคีตศิลป์(เตหน่า) ของผู้สูงอายุชาว    
      กะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง  
4.2 โครงการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  

5. โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างเครือข่ายพลังทางสังคม "เติมรักให้สูงวัย ในยุคดิจิทัล"  
5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างเครือข่ายพลังทางสังคม "เติมรักให้สูงวัย ในยุคดิจิทัล"  
      พ้ืนที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่การน าไปใช้เพือ่การพัฒนาอาชีพ  

และคุณภาพชีวิตในชุมชน  
เป้าประสงค์(Goal)  

(1) องค์ความรู้ที่ได้จากฐานงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ น าไปพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนานักวิจัยใหม่เพ่ิมขึ้น 25%  
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการท างานวิจัยส าหรับการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตในชุมชน  

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนา  
ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย จัดท าวารสารวิชาการ จัดให้มีเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและ ระบบยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย  
(2) พัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  
(3) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของสังคมและชุมชน  
(4) สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน  
(5) ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยภายนอกมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
(6) ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสมุนไพรส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนที่          
      อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต  

เป้าประสงค์(Goal)  
(1) ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัญญาได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

การสืบคันตลอดชีวิต  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา/อาจารย์มีบทบาทในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์  
กลยุทธ์ที่ 5.2 รวบรวมฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 5.3 จัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  
(2) บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ด้านอัตลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

1.1 กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและภูมิปัญญาจากชุมชน  
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตตุ๊กตาไทใหญ่เพ่ือยกระดับสู่เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การสร้างเครือขายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์(Goal)  
(1) ชุมชนได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายความร่วมมือ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์(Strategic)  

กลยุทธ์ที่ 6.1 จัดท าความร่วมมือทางราชการกับหน่วยงานในระดับชุมชน/จังหวัด/ประเทศ/ต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน  

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการ 
     พัฒนาของประเทศ  
(2) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย  
(3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ 
     ร่วมกับต่างประเทศและในประเทศ  
(4) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบันองค์กรเพ่ือส่งเสริม 
     การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงเครือข่ายและทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน  
(5) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ได้ 
     มาตรฐาน  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ  
2. โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  

2.1 โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
2.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองและผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน  
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3. โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  
4. โครงการพัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

6. โครงการศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  
6. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy)  
ภายใต้โครงการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
7. โครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ าฮู  
8. โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน"  
9. โครงการศูนย์ความรู้กินได้และการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 
 

การพิจารณา  
 จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 
มติ 

๑. เนื่องจากเวลาที่จ ากัดเห็นควรให้กรรมการทุกท่านกลับไปดูรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอีกครั้งก่อนมีมติเห็นชอบ 

๒. ให้น าเข้าที่ประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมกรรมการสภาคราวหน้า 
๓. ให้ดึงฐานข้อมูลคนจนในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น ามาก าหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริม พัฒนา ท้องถิ่น 
๔. แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระยะ ๕ ปี ควรมีการก าหนดเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ใน 5 ปีข้างให้ชัดเจน เช่น ในอีก 5 ปีข้างหน้าวิทยาลัยชุมชนสามารถผลิตชุดความคิด
ชุดความรู้ให้เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได ้โดยใช้ของในท้องถิ่นสู่การพัฒนาเรื่องของ
การสร้างอาชีพ เห็นได้ชัดจากสภาวะวิกฤตโควิด เรื่องของสมุนไพรเกิดขึ้นมากมายจนเกิดการยอมรับ
และพืชหลายๆชนิดที่ควรส่งเสริมเพราะมีศักยภาพมาก สมุนไพรในท้องถิ่นมี เยอะพูดได้เลยว่า
แม่ฮ่องสอนนั้นเป็นเมืองพิเศษทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพร      
เนื่องจากมีดินดีฝนดี ถ้ามีการจัดการที่ดี เช่น การบริหารจัดการป่าไม้ที่ดีจะท าให้เกิดผลิตภัณฑ์
มากมาย หากในอีก ๕ ปีข้างหน้าวิทยาลัยชุมชนมีเป้าหมายยกระดับท้องถิ่นโดยใช้กลไกของวิทยาลัย
ชุมชนผลิตชุดความคิดความรู้ท้องถิ่น โดยส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพทางด้านเยาวชนที่มีอยู่ในพ้ืนที่ท า     
สร้างชุดความรู้ สร้างชุดความคิด ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงชีวภาพ     
ได้จะท าให้เมืองนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมหาศาล 

อีกประการหนึ่ งวิทยาลัยชุมชนคู่มากับท้องถิ่น  วิทยาลัยชุมชนคู่กับการกระจายอ านาจ          
ความยากจนมันถูกกดดันมาจากโครงสร้าง ฉะนั้นวิชาการปกครองท้องถิ่นนอกจากต้องศึกษาตามกฎ
ตามระเบียบแล้วควรมีทั้งวิชาการปกครองท้องถิ่นและการจัดการภาครัฐ ฉะนั้นในเป้าหมายอีก 5 ปี  
วิทยาลัยชุมชนจะท าให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอนถูกหยิบยกขึ้นมาโดยกลไกทางความรู้ทาง
ปัญญา 

 
 

 
 



 
๓๐ 

 

วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ.2566-2570            
จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. คณะกรรมการด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. คณะอนุกรรมการด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต                 
4. คณะกรรมการอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้  
5. คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  
6. คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  

วิทยาลัยชุมชนแม่แม่ฮ่องสอน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2566-2570 ด้วยนั้น จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ดังนี้ 

 



 
๓๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๓ 

 

 

 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  
  
 
 



 
๓๔ 

 

วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนา Landmark ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนท า

แผน/โครงการพัฒนา Landmark ใหม่เพ่ือความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และก่อเกิดประโยชน์ต่อภาคการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วิทยาลัยชุมชนแม่แม่ฮ่องสอนได้ประสานกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดและด าเนินการเสนอแผนพัฒนา ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพ่ือพัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษาเป็น Landmark ใหม่ทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้ 

แบบ จ.1-1  
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน :   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
แผนงาน :แผนงานที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้

จากการท่องเที่ยว    

หัวข้อ  รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ  Landmark แม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ  หลักการ
และเหตุผล 

      จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่ งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลาย มิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้า ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทาง
สู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง  พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ   
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ  
 
 



 
๓๕ 

 

       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การ 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ สู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ก าหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ “ฐานเศรษฐกิจสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน
กลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
ตาม แนวทางการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ข้อ ๑.๑ ท่องเทีย่วอารย
ธรรม ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันยุค
แห่งการ แข่งขันในปัจจุบันรวมถึงการสานต่อวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงานของชาติพันธุ์
ของตนเอง และการเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธ์สู่สังคมภายนอกอย่าง
สง่างาม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับ
คุณภาพชีวิต พัฒนา เศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตและสุขภาพให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็น“เมืองแห่งการพักผ่อน
ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ” รวมทั้งฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้มีคุณภาพ  สามารถรองรับการท่องเที่ยวตลอดปี  
      จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ภาษาพูดและการแต่งกาย อันจะน าไปสู่
ปัญหาทาง สังคม จึงควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิม
มูลค่าทาง เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  

      เมืองแม่ฮ่องสอน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่และชาติพันธุ์ทั้งในรูปของความรู้ชัด
แจ้ง(Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ก าลังเริ่มมี 
การสูญสลายในลักษณะของการถูกมองข้ามความส าคัญ นอกจากนั้นปราชญ์ภูมิปัญญา
ที่ สูงอายุก็เริ่มเสียชีวิตไปตามกาลเวลาและสังขารโดยที่ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ที่
ซ่อน เร้น (Tacit Knowledge) ที่เก็บสะสมไว้ทั้งชีวิตออกมาในรูปต่าง ๆ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้อง มีการจัดการความรู้ไทใหญ่และชาติพันธุ์อย่างครบวงจร และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับ ชุมชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไท
ใหญ่และชาติพันธุ์ อย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพ่ือพัฒนา Landmark ทางวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์รองรับการ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป  

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาและชาติพันธุ์เป็นศูนย์หนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของ
วิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน มีพันธกิจในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนถิ่น
ของไทใหญ่ และชาติพันธุ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
การศึกษาวิจัย บริการวิชาการพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมในรูปแบบการอบรม ส่งเสริม
อาชีพรายได้ บน ฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น พ้ืนที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ ประมาณ ๑๐ ไร่ ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน มีอาคารส าหรับรองรับ
ประชาชน นักศึกษา  นักวิจัย นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ารับบริการวิชาการองค์ความรู้ไท
ใหญ่และชาติพันธุ์  ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมของชุมชน หน่วยงาน 
องค์กร ที่เป็นประโยชน์ แก่สังคม  

 

 



 
๓๖ 

 

       จากพันธกิจ และความพร้อมของสถานที่เพ่ือพัฒนาในอนาคตเป็น  “Land mark 
แม่ฮ่องสอนแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์” รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ 
แนวคิดศูนย์รวมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ในเชิงนิทรรศการการเรียนรู้ที่มีชีวิ ต 
ของชาติพันธุ์ และเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชนชาติพันธุ์ โดยการบูรณาการการ
ด าเนินงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ  

๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และตลาดสินค้าชุมชนด้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์หรือ 
Land  mark รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม แก้ไขปัญหา 
ความยากจน พัฒนาคน สังคม บนฐานวัฒนธรรม เกิดกระจายรายได้โดยเชื่อมโยง 
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4. ตัวช้ีวัความ
ส าเร็จของ 
โครงการ 

1. มี land mark วัฒนธรรมชาติพันธุ์ รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน   
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การจ้างงาน ในงานจากผู้เข้าร่วม 
งาน และเข้าชมงาน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน เพ่ิมข้ึน 5 % (ค่าจากตัวชี้วัดการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์  

1. ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม   
2. เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่าง 
แพร่หลายและต่อเนื่อง 

6. ความเชื่อมโยง
กับ ยุทธศาสตร์ 

   - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน
พ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” (๒) “ปรับปัจจุบัน”  ๓) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” 

   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา ภาค
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ สู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ก าหนด เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ “ฐานเศรษฐกิจสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ ในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนว
ทางการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ข้อ ๑.๑ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
และกลุ่มชาติพันธุ์ 

   - ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การยกระดับ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามแผนงานที่ ๑ พัฒนาการ ท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

 

 

 



 
๓๗ 

 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ – ๒๕๗๐ 

๘.งบประมาณ  33.1 ล้านบาท  

๙. กิจกรรมหลักของ  
โครงการ 

ปี 256๖ – ๒๕๗๐  
๑. ปรับปรุงห้องน าเสนอ VTR ผลิตสื่อที่ทันสมัยและจัดท านิทรรศการแสดงประวัติ 
ความเป็นมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มชาติพันธุ์เมืองแม่ฮ่องสอน และเชื่อมโยงแหล่ง 
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๒. ก่อสร้างหมู่บ้านชาติพันธุ์ (ลาหู่,ลีซู,กะเหรี่ยงแดง,ปกาเกอญอ,ม้ง,ละเวือะ,จีนยู 
นาน,ปะโอ,ไทใหญ่ฯลฯ)  
๓. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
๔. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน   
๕. จัดลานแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชาติพันธุ์  
๖. จัดมหกรรมมินิไลแอนซาวเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน  
๗. ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์  
๘. พัฒนาและเชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๙.๑ กิจกรรมที่ 
๑ (ด าเนินการในปี 
2566)   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปรับปรุงห้องน าเสนอ VTR ผลิตสื่อที่ทันสมัยและจัดท านิทรรศการ
แสดงประวัติความเป็นมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มชาติพันธุ์เมืองแม่ฮ่องสอน 
และ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

✔ ปรับปรุงห้องน าเสนอ VTR ประวัติศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

✔ ผลิตสื่อชาติพันธุ์ที่ทันสมัย ๑๒ ชาติพันธุ์   

✔ จัดท าป้ายองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

✔ จัดท าสัญลักษณ์มาสคอต ๑๒ ชาติพันธุ์   
          ✔ จัดท าโมเดลจ าลองแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์เชื่อมโยงกับหมู่บ้านท่องเที่ยว       
              โดยชุมชน  
          ✔ ฯลฯ  

งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 ฯลฯ 

 



 
๓๘ 

 

๙.2 กิจกรรมที่ 2 
(ด าเนินการใน 

ปี 256๖)  

 
 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ก่อสร้างหมู่บ้านชาติพันธุ์ (ลาหู่,ลีซ,ูกะเหรี่ยงแดง,ปกาเกอญอ,ม้ง,ละเวือะ
, จีนยูนาน,ปะโอ,ไทใหญ่ฯลฯ)  

✔ ก่อสร้างหมู่บ้านชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๙ หลัง  

✔ จัดนิทรรศการองค์ความรู้แต่ละชาติพันธุ์  
 

 งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

๙.๓ กิจกรรมที่ ๓   
(ด าเนินการในปี 
2566)  
 
 
 
งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน 
แม่ฮ่องสอน   

✔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

✔ จัดท าป้ายบอกทาง , แผนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ , จุด check in - จุดถ่ายรูป   

 งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ทางหลวงชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

 



 
๓๙ 

 

๙.๔ กิจกรรมที่ ๔   
(ด าเนินการในปี 

2566)  

  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
✔ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน  

     ✔ ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม     
         U2T และอ่ืนๆ เพ่ือ เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
 

 งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

๙.๕ กิจกรรมที่ ๕   
(ด าเนินการในป ี
256๗-๒๕๗๐)  

  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดลานแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชาติ
พันธุ์  

✔ ประสานเครือข่ายการแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
        ✔ จัดลานแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
            ชาติพันธุ์ จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี 

 งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

 



 
๔๐ 

 

๙.๖ กิจกรรมที่ ๖   
(ด าเนินการในปี 256๘)  

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดมหกรรมมินิไลแอนซาวเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน  
✔ เวทีเสวนาวิชาการวิชาไทใหญ่และชาติพันธุ์นานาชาติ ๑ ครั้ง  

         ✔ มหกรรมมินิไลแอนซาวเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน ๑ ครั้ง  

   

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

๙.๗ กิจกรรมที่ ๗   
(ด าเนินการในปี 2566- 

๒๕๗๐)  

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์  
         ✔ พัฒนาและยกระดับอาชีพภูมิปัญญาและ 

                ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์  
 
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

 



 
๔๑ 

 

๙.๘ กิจกรรมที่ ๘   
(ด าเนินการในปี 2566- ๒๕๗๐)  

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม พัฒนาและเชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
✔ เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย   

              ชุมชน  

✔ ผลิตสื่อแนะน าหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐00 บาท  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ฯลฯ 

  
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 
มติ 
 เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะ แต่ละท้องถิ่นก็มีการอนุรักษ์
และถ่ายทอดส าหรับท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อวิทยาลัยชุมชนเกิดมีศูนย์ไทใหญ่ข้ึนมาแล้ว ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. เป็นศูนย์ที่รวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอด และสืบสานไว้ 
๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านวัฒนธรรม 
๓. เป็นแหล่ง Landmark ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒ 

 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ ๐๕๙๕(๑)/๗๙๘ เรื่อง ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน โดยก าหนดแนวปฏิบัติให้กับสภาวิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ด าเนินออก
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน “ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย” และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้
พิจารณาเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไปแล้ว ดังนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง - หน่วยงาน ต าแหน่งคณะกรรมการ 
๑ นายประเสริฐ   อัยกร ประธานโครงการธารน้ าใจสู่โรงพยาบาลแมส่ะเรียง ประธานคณะกรรมการฯ 
๒ พระปลดัจิตตพัฒน์   อัคคปัญโญ เจ้าอาวาส วัดภูสมณาราม กรรมการฯ 
๓ นายบ ารุง   สังข์ขาว หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการฯ 
๔ นายรุ่งโรจน์   ค ามาสาร นายกสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการฯ 
๕ นายปราโมชญ์   โภคบตุร เจ้าของและผู้จัดการร้านกาแฟ Brand เข้าท่า กรรมการฯ 
๖ นายสถาพร   ศรีวันช่ืน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแมฮ่อ่งสอน กรรมการฯ 
๗ นายค าปัน   ค าประวัน รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการฯ 
๘ นายคมสัน   คูสินทรัพย ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน เลขานุการกรรมการฯ 
๙ นายสุรินทร์   มหาวรรณ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฯ 

๑๐ นายทรงศักดิ์   ปัญญา ปฏิบัติราชการแทนอ านวยการศูนย์วิจัยฯ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฯ 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณารายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือสรรหาและแต่งตั้งต่อไป 

 
มติ 

๑. ยังไม่ขอแต่งตั้งรายชื่อตามเสนอในวันนี้ โดยให้กรรมการน ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 
๒. ให้น ารายชื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งในการประชุมกรรมการสภาเดือนต่อไป 
๓. ให้กรรมการสภาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ิมเติมให้ฝ่ายเลขานุการท าประวัติคุณสมบัติ  

โดยค านึงถึงตัวแทนจากแต่ละอ าเภอ 
 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 
๔๓ 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
                     แม่โจ้และแพร่เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และแพร่เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการชุมชน เข้ามาเป็นคณะท างานร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพ้ืนที่ต าบลแม่สวด อ า เภอสบเมย และพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน             
ด้านภาคการศึกษาร่วมกันออกแบบหลักสูตรการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างคนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ที่วิทยาลัยด าเนินการ เป็นการทดลองมิติการจัดการศึกษาเชื่อมต่อตั้งแต่การจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนถึงปริญญา เป็นหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยน า
ร่องการจัดการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนหลักสูตรอนุปริญญาเข้าเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาการจัดการชุมชนและ
รัฐศาสตร์ และจะท าการนัดหมายประชุมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา (MOU) ต่อไป 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 



 
๔๔ 

 

วาระท่ี  ๖.๒ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ 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 าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔        
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
เลิกประชุม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม 

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 



 
๔๕ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๔๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


