
 
๑ 

 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายฌัชชภัทร   พานิช  ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายอิศรา      จันทิมางกูร คร ู
๓. ว่าที่รต.มนตรี  วงษร์ีย์  คร ู
๔. นายทรงศักดิ์    ปัญญา  ครูช านาญการ 
๕. นางเกษร   จามาลี  ครูช านาญการ 
๖. นางสาวสมนวรรณ    ธรรมดีกุล นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๗. นายปวัฒน์     จันทร์สระค ู นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๙. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
นายสุเทพ  นุชทรวง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตน

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

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑  การครบก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมว่า มีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ครบก าหนดระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งสองท่าน คือ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายปกรณ์  จีนาค า 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

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

      (ครั้งที่ ๕) 

สรุปเรื่อง  
งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

๑. งบโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง 
ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน   วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

๒. งบโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน  วงเงิน   ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง แผนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวสมนวรรณ  ธรรมดีกุล ได้แจ้งในที่ประชุมว่าวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ดําเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาแล้ว
ในแต่ละอําเภอ โดยมีสาขาเดิม ๗ สาขา และสาขาใหม่ ๓ สาขา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564    
นอกจากกลุ่ม เป้ าหมายหลักแล้ว ทางวิทยาลัยชุมชนเน้นประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุกไปยั ง                 
กศน.เภอเมือง ,กศน.ตําบล และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สํานักวิชาการได้จัดทําแผนการรับสมัคร
นักศึกษาโดยตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ  

รวม เมือง แม่สะเรียง ล่องแพ
วิทยา 

แม่ลาน้อย ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย 

การศึกษาปฐมวัย ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๗๕ 

การปกครองท้องถิ่น ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๗๕ 

การจัดการ ๒๕ - - - - - ๒๕ ๕๐ 

การบัญชี ๒๕ ๒๕ ๒๕ - - - - ๗๕ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ - - - - - - ๒๕ 

สาธารณสุขชุมชน ๒๕ ๒๕ ๒๕ - - - - ๗๕ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๒๕ ๒๕ ๒๕ - - - - ๗๕ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สาขาใหม่) 

๒๕ - - - - - - ๒๕ 

การท่องเที่ยว  
(สาขาใหม่) 

๒๕ - - - - - - ๒๕ 

การจัดการสุขภาวะในผู้สูงอายุ 
(สาขาใหม่) 

๒๕ - - - - - - ๒๕ 

รวม ๒๕๐ ๒๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๗๕๐ 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) สาขาวิชาที่วิทยาลัยชุมชนเปิด ควรมีการวิเคราะห์ก่อนเปิดรับสมัครว่าเกิด
จากความต้องการของคนอาชีพไหน และสถานการณ์ใด เพ่ือพัฒนาและยกระดับอาชีพนั้นๆ  

 
 
 



 
๕ 

 

และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ควรมองข้ามและต้องเข้าไปประชาสัมพันธ์ คือ ทหารกองประจ าการทั้งสามค่าย           
คือ ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อําเภอปาย ,ค่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ ๗ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ,
ค่ายกรมทหารพรานที่ ๓๖ อําเภอแม่สะเรียง 

๒. กรรมการ (นายประเสริฐ  วิริยะภาพ) แนวทางการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาของหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียงที่ได้ผลอีกประการหนึ่ง คือ เข้าถึงตัวเป้าหมายด้วยการเข้าไปแนะแนวกับกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาส 

๓. ประธานกรรมการสภา (นายสุเทพ  นุชทรวง) ให้วิทยาลัยชุมชนเข้าไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายหลักตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๑.๒.๓  เรื่อง รายงานการด าเนินการปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวสมนวรรณ  ธรรมดีกุล ได้รายงานการด าเนินการปรับ

พ้ืนฐานผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ในที่ประชุม ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่               
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/256๔           

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
- ไม่มี 

 

 

 



 
๙ 

 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
           ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนางพิมพกานต์  เชาวลิต แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงาน

บริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น  ๘,๒๗๕,๙๓๕.๐๐ บาท ขณะนี้การด าเนินการเบิกจ่าย เป็นดังนี้ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 
ณ 31 ม.ค. 256๔ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร 1,976,580.00 1,317,720.00 658,860.00 66.67 

๒ งบดําเนินงาน 490,200.00 320,880.00 169,320.00 65.46 

๓ งบลงทุน 274,500.00 - 275,500.00 - 

๔ งบเงินอุดหนุน 5,534,655.00 2,033,930.83 3,500,724.17 36.75 

รวมทั้งสิ้น 8,27,5935.00 3,672,530.83 4,603,404.17 44.38 

 

และตามมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ ระบุไว้ ดังนี้ 

มาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ  ไตรมาส 1   ไตรมาส ๒   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4  
ภาพรวม                  32.00  44 77 100 
งบรายจ่ายลงทุน                  20.00  45 65 100 
งบรายจ่ายประจ า                  36.00  57 80 100 

 

เมื่อเทียบกับมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา โดย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ตามปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร พร้อมทบทวนและสร้างความเข้าใจ
ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) ที่ประกาศใช้ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองคํา 
อาคารดงรัก โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและสํานักวิชาการเข้าร่วม เพ่ือสร้างความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับตามตัว
บ่งชี้และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมทบทวนและ
สร้างความเข้าใจตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับวิทยาลัย พร้อมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2563 ทั้ งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่  8 กุมภาพันธ์  2564                
ณ ห้องประชุมเอ้ืองคํา อาคารดงรัก โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัยเข้าร่วม ทั้งนี้มีมติการนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุม 
นั้น  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 
2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรตามเอกสารแนบ 

- กรรมการ (นายภาณุเดช  ไชยสกุล) สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้นําเสนอในวาระก่อนหน้านั้น 
ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 สาขาวิชา จะมีผลกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบนี้หรือไม่ 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร สาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา จะเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 หากมี
จํานวนผู้สมัครตามเกณฑ์การเปิดห้องเรียน สําหรับการประเมินคุณภาพในรอบนี้ จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน จํานวน 
7 สาขาวิชา 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนหรือไม่ 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง ด้านการออกกลางคัน ไม่ทราบ
ว่ามีข้ันตอนหรือกระบวนการอย่างไรบ้าง 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร ขณะนี้มีสํานักงานผู้อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยง ซึ่งได้มีการ
สรุปประเด็นความเสี่ยงไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ การออกกลางคัน จํานวนผู้เรียนลดลง และการบริหาร
งบประมาณ จะขอให้มีการนําประเด็นการบริหารความเสี่ยงเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) เสนอให้มีการนําประเด็นที่สําคัญเข้าเสนอในที่ประชุมเป็น
ประจําทั้ง 2 สภา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยง เรื่องการจัดการความรู้ (KM) และเรื่องแผนงานต่าง ๆ 
โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนําเสนอด้วยตนเอง 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) เสนอให้นําประเด็นที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้คะแนนน้อย
หรือสิ่งที่ผู้ประเมินเสนอแนะมาเป็นแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน เพ่ือให้ได้คะแนนที่ดีขึ้น 

- กรรมการ (ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล) ให้นําเป้าตามแผนงานต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและรายงานผล 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับวิทยาลัยตามเอกสารแนบ 

- ประธานกรรมการ (นายสุเทพ  นุชทรวง) ขอให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเช่นนี้เป็นประจําทุกเดือนที่มีการประชุม และให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านเข้า
นําเสนอด้วยตนเอง 

ระดับวิทยาลัย 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) พูดถึงประเด็นที่ผู้ประเมินได้เสนอแนะเรื่องโครงสร้างองค์กรใน
การวางรูปแบบของหน่วยจัดการศึกษาฯ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณในภาพรวมของวิทยาลัยที่ทําให้
แบกภาระค่าจ้างมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงต้องนํางบประมาณในหมวดอ่ืนมาใช้จ่ายแทน 
และทําให้การบริหารงบประมาณในหมวดนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นว่าต่อไปนี้ เราควรจะให้
ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณให้เกิดความสมดุลกันระหว่างงบประมาณกับเป้าหมายของ
แผนการดําเนินงาน โดยที่ปัจจุบันได้มีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น Cluster 3 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอปาย และอําเภอแม่สะเรียง 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) เสนอเรื่องการจัดการความรู้ (KM) ควรนําเรื่องของ R2R ซึ่งเป็น
การวิจัยและเกิดนวัตกรรมในระดับทีมงานเล็ก ๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาให้เป็น KM ได ้

- นายอิศรา  จันทิมางกูร ในการประเมินครั้งนี้ วิทยาลัยจะนําประเด็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เข้ารับการประเมินด้านการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งในปีการประเมินที่ผ่านมา วิทยาลัยก็ได้
นําประเด็นนี้เข้ารับการประเมิน แต่ขาดกระบวนการบางประเด็นที่ทําให้ไม่ผ่านการประเมิน จึงได้
ปรับปรุงวิธีการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ แล้วจะนําเข้ารับการประเมินใหม่อีกครั้ง 
แต่ที่ผ่านมาวิทยาลัยนําประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทใหญ่เข้ารับการประเมิน ซึ่งผ่านการ
ประเมินมาทุกครั้ง จึงได้นําเสนอประเด็นใหม่ เรื่องการจัดการเรียนสอนออนไลน์ เข้ารับการประเมิน
ด้านการจัดการความรู้ (KM) 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) เสนอว่า เรามีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศูนย์ไทใหญ่ (อาจารย์
ประเสริฐ  ประดิษฐ์) ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งเป็นปีที่ 4 หรือ ปีที่ 5 แล้ว น่าจะ
นําประเด็นนี้มาเป็นกระบวนการจัดการความรู้ หรือ R2R ได้ ซึ่งเกิดจากทํางานของศูนย์ไทใหญ่กับ
ชุมชน 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) เสนอว่า การดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้จะต้องมี
กระบวนการและเอกสารที่ระบุถึงการทํางานร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงเป้าประสงค์
และงบประมาณที่ดําเนินการร่วมกันอย่างไร โดยการนําเสนอผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน โดยจะกําชับกับศูนย์ไทใหญ่ดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถนําประเด็นนี้เสนอในการประเมินรอบนี้ด้วย 

 - นายอิศรา  จันทิมางกูร เสนอว่า วิทยาลัยสามารถเสนอประเด็นการจัดการความรู้ ได้มากกว่า 1 
เรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ผู้ประเมินได้พิจารณา หากมีประเด็นหนึ่งประเด็นใดไม่ผ่านการ
ประเมิน 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) เสนอว่า จะต้องหารือกับศูนย์ไทใหญ่ สามารถดําเนินการได้ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนของ กพร. คงต้องขอความอนุ เคราะห์ กรรมการ            
(นายรอน  ใจกันทา) ช่วยประสานกับอาจารย์ประเสริฐ  ประดิษฐ์ ในการจัดทําเอกสารเสนอเข้าที่
ประชุม 

 - กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) จะประสานกับอาจารย์ประเสริฐในการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ โดยเสนอให้เพิ่มวิทยาลัยชุมชนให้เป็นหน่วยงานร่วมหรือเป็นที่ปรึกษา 

 - กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) เสนอประเด็นเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ ถ้าต้องรอการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ เกรงว่าการบริหารงานจะไม่ทัน จึงขอหารือในที่ประชุมว่า ในระหว่างการที่
รักษาการอยู่ จะขอให้คณะกรรมการชุดนี้ช่วยพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือเสนอแผนคําของบประมาณ
ประจําปี 2566 

- ประธาน (นายสุเทพ  นุชทรวง) เห็นควรให้คณะกรรมการชุดนี้ช่วยพิจารณา เพ่ือความต่อเนื่อง
ในการดําเนินงานต่อไป และขอให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเช่นนี้เป็นประจําทุกเดือนที่มีการประชุม และให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านเข้านําเสนอ
ด้วยตนเอง 

 
 

 



 
๑๓ 

 

วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 
  เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแม่นยําในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการสํารวจข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลที่ดําเนินการบันทึกข้อมูลแล้ว จํานวน 10,791 ครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จําแนกตามทุนการดํารงชีพโดยภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระดับค่าคะแนน มิติทุนกายภาพอยู่ในระดับที่สูงสุด 
3.05รองลงมาคือมิติทุนทรัพยากรมนุษย์ 2.99 มิติทุนทางธรรมชาติ 2.86 มิติทุนทางสังคม 2.26 และมิติทุนทาง
การเงิน 1.97 ตามลําดับ รายละเอียดข้อมูลแต่ละด้านถ้าแยกเป็นรายอําเภอ ปรากฏดังนี้ 

- ทุนมนุษย์จะทําให้เห็นถึงมิติทางการศึกษา อาชีพ สุขภาพ 
- ทุนทางกายภาพ แสดงให้เห็นถึง ที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภค 
- ทุนการเงินเกี่ยวข้องกับ เงินทุนทรัพย์สิน รายได้/อาชีพ เงินออม/กลุ่มออมทรัพย์ 
- ทุนทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ทํากิน แหล่งน้ําทําการเกษตร แหล่งอาหารทรัพยากร และพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- ทุนทางสังคม เป็นข้อมูลที่ใช้วัด ระเบียบ/การอยู่ร่วมกัน การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น การบริหารจัดการชุมชน กลไกใน
การช่วยเหลือ 
 ในส่วนการดําเนินโครงการวิจัย คาดว่าในเดือนมีนาคมจะทําการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามจํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อสํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือใช้ประกอบทําแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไป ขณะเดียวกันหลังการเก็บข้อมูลจะต้องมีการพัฒนาโจทก์ในการทํางานเพ่ือทํากิจกรรม
ทดลองแก้ไขปัญหาความยากจนกับหมู่บ้านนําร่องสองตําบล คือตําบลห้วยปูลิงกับตําบลแม่สวด สําหรับความคืบหน้า
ในตําบลแม่สวด อําเภอสบเมย คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบุก (บุก“แม่ฮ่องสอน) เป็น
การจัดเก็บข้อมูลคนจน TPMAD+Add On /3,142 ครัวเรือน เพ่ือประเมินต้นทุนการดํารงชีพที่ยั่งยืน (SLS) ๕ มิติ 
คาดว่าในกลุ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังการพัฒนา Value Chain ตั้งแต่ระดับต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา จะเป็นการเข้าสู่การ
พัฒนากระบวนการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ และอีกมิติหนึ่งถ้าย้อนกลับไปมองภาพรวม จะพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น
ต้นทุนทางด้านการเงินกับต้นทุนทางด้านสังคมจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยกว่าต้นทุนทางด้านอ่ืนๆ แต่ก็มีปัจจัย
หลายสาเหตุที่มาประกอบกัน ในเรื่องของบุกนั้นจะสามารถเข้าไปช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ยากจน อีกมิติหนึ่งที่จะส่งผลภายหลังจากทําโครงการ คือการสร้างระบบสวัสดิการชุมชนขึ้นมาซึ่ง
เป็นรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างทุนทางสังคมแบบใหม่ภายในชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเรื่องของบุกในกลุ่มคนรุ่นกลางกับคนรุ่นใหม่เป็นแกนนํา ทั้งนี้ต้องเชื่อมกับภูมิปัญญา ความรู้ของคนรุ่น
เก่ากับคนรุ่นใหม่ให้ประสานเข้าด้วยกัน รูปแบบของการดําเนินการทั้งระดับต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จะเป็นการสร้าง
กิจกรรมที่มีหลายภาคส่วนช่วยเข้ามาขับเคลื่อน ทําให้เกิดภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

 
แนวทางการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

 
 



 
๑๕ 

 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
  MCC MoodleE-Learning และระบบ Thai Mooc วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าระบบMCC MoodleE-

Learning และโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์แบบเปิด Thai Mooc นั้น ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมมีดังนี้  
การใช้งานในช่วง ม.ค. - ก.พ. 

 
 

 
 



 
๑๖ 

 

ชื่อสกุลผู้สอน มีรายการ
ใช้งาน 

กิจกรรม
รวม 

ไม่มี
รายการใช้งาน 

อ.โยธิน  บุญเฉลย  579   
อ.เอกภาวี  ขัติครุฑ  840   
อ.เอมอร  ลิ้มวัฒนา  27   
อ.จตุรงค์  ดวงมณี  73   
อ.กันทนา  ใจสุวรรณ  12   
อ.สุรินทร์  มหาวรรณ์  1335   
อ.บุษกร  สืบตระกูล  217   
อ.วัชร ี วีระแก้ว  23   
อ.มนตรี  วงษ์รีย์  146   
อ.ฌัชชภัทร  พานิช  1   
อ.นพรัตน์  สิทธิโชคธนารักษ์   -  

อ.ประพันธ์  รักเรียน (มีการขอ
รหัส ZOOM ใช้งาน
ทุกสัปดาห์) 

-  

อ.จินตนา  เรียงไรสวัสดิ์  2   
อ.สุบัณกร  กวีวัฒน์   -   
อ.เกษร  จามาลี  251   
อ.อิศรา  จันทิมางกูร   -  

อ.ทรงศักดิ์  ปัญญา   -  

          อ.วรกานต์ จินาจันทร์                      1   
          อ.วลัยลักษณ์ ผาติจิรโชต ิ                      38   
          อ.สิริพิณดา กันธะค า                      13   
          อ.สิริพร สมศักดิ์                      43   
 
 ขั้นตอนการประเมินจํานวนกิจกรรมอย่างง่ายในการนับสถิติว่ามีการใช้งานหรือไม่ 
 จํานวนกิจกรรม = จํานวนการใช้งานของผู้สอน + จํานวนการใช้งานของนักศึกษาทุกคนในห้อง 
 ถ้าผู้สอนเข้าไปตรวจงานหรือทํากิจกรรมการสร้างบทเรียนเนื้อหา 1 ครั้ง จะมีจํานวนกิจกรรมเกิดขึ้นไม่ต่ํา

กว่า 15 กิจกรรมในระบบ 
 ถ้านักศึกษาเข้าใช้งานเพียงการเข้ามาอ่านประกาศข่าวอย่างเดียว จะเกิดกิจกรรมไม่ต่ํากว่า 5 กิจกรรมใน

ระบบ 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

 ดังนั้นตัวอย่าง  
 ถ้าใน 1 เดือน มีการเข้าใช้งาน สัปดาห์ละเพียง 2 ครั้ง / คน จะเกิดกิจกรรมคนละ 8 ครั้ง 
 ถ้าในชั้นเรียนมีนักศึกษาเพียง 3 คน = 5x3 = 15 กิจกรรม x8 ครั้ง / คน / เดือน 
 จะเกิดกิจกรรมทั้งหมด 120+15 = 135 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ต่อ 1 เดือน 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขในการใช้งานระบบ Moodle ทุกหน่วยจัดสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 
แต่พบปัญหา 

1.ปัญหาอินเตอร์เน็ตในบางพื้นที่ 
2.ปัญหาอุปกรณ์ไม่มี เก่า หรือช ารุดในบางคน 
3.บางส่วนยังไม่ตระหนักถึงมาตรการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
4.ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ ขาดความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่น 
ในส่วนข้อ 3 และ ข้อ 4 จะมีการจัดอบรมการใช้งานระบบ Moodle E-Learning อย่างละเอียด โดยจะแจ้ง
วันเวลาให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการอบรมประมาณ 2-3 วันผ่านระบบ ZOOM โดยจําเป็นต้องเตรียม
อุปกรณ์ Notebook หรือ PC ที่พร้อมใช้งาน Moodle และมีกล้อง เพื่อเข้าอบรมแบบเปิดกล้อง จะมีการ
เช็คชื่อผู้เข้าร่วม และ ทําประเมินโดยให้จัดทําบทเรียนจริง เป็นเวลา 1 วัน เพ่ือวัดผล สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน
จะต้องนัดอบรมใหม่ และทําการประเมินจนกว่าจะผ่าน 
5.มีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ประจ าหน่วยจัด 
ในส่วนข้อที่ 5 จะมีการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่จะดูแลและให้ความรู้ ให้คําปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ 
Moodle E-Learning หน่วยจัดละ 1 คน พร้อมทั้งจะมีการจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ให้สามารถดูแลและ
ขยายผลไปยังหน่วยจัดที่รับผิดชอบได้ 

ด้านระบบฐานข้อมูล MIS หรือระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ปัญหาและอุปสรรค 
๑. ปัจจุบันมีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนใช้เป็นประจ าอยู่แล้ว ท าให้บุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนส่วนมากใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าให้
บุคลากรสนใจในระบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนน้อย 
แนวทางแก้ไข 
๒. จัดอบรมและกระตุ้นให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนใช้ระบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ควรก าหนดเป็นนโยบาย ให้บุคลากรใช้ KM ของวิทยาลัยเป็นประจ า 

KM 
 แต่งตั้งคณะทํางาน KM 
 ประชุมคณะทํางาน พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย ของวิทยาลัยชุมชน โดยสํารวจว่า เรา

ต้องการความรู้อะไร และท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัด

ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็น

ระบบในอนาคต 
 
 
 



 
๑๘ 

 

 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  โดยนําความรู้ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มี
ความทันสมัย เรียบเรียงเนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ และจัดทําเป็นสื่อ 

 การเข้าถึงความรู้ ทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยจัดทําระบบการจัดการ
ความรู้ 

 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมคณะทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
 ทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยการที่ทุกคนเข้าไปในระบบบ่อยๆ 

การด าเนินโครงการต่อไป 
 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
 ประชุม สํารวจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับหน่วยจัดการศึกษา 

วันที่ 20-21 , 27-28 กุมภาพันธ์ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ประกอบในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ 1 มีนาคม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเนื้อหา วิธีการผลิตบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย

ระบบ Moodle 8-9 มีนาคม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการทีมให้คําปรึกษาและช่วยเหลือในหน่วยจัดการศึกษาระดับอําเภอ 24-26 กุมภาพันธ์ 
 จัดตั้งทีมให้คําปรึกษาและช่วยเหลือในหน่วยจัดการศึกษาระดับอําเภอ 
 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 1-

3 มีนาคม 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ Moodle -ช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในลักษณะคลัส

เตอร์ (Cluster) 
 ผลิตและดําเนินรายการ MCC Channel ผ่าน YouTube 
 ประชุมและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับหน่วยจัดการศึกษา 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (MIS) 
 พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการการจัดการความรู้ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้กลุ่มงานเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนท า KM เรื่อง E-Learning ๗ ขั้นตอน และน าเสนอในที่ประชุมครั้ง

ต่อไป 
๒. ด้านระบบฐานข้อมูล MIS นอกจากฐานข้อมูลเดิมแล้ว ควรเพิ่มฐานข้อมูลผู้เรียน/ผู้จบการศึกษาในแต่ละ

ระดับ ฐานข้อมูลคนยากจน ฐานข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ/สังคม ฐานข้อมูลจ านวนประชากรด้วย 
๓. กรณี ZOO ไม่เพียงพอนั้น ควรน างบประมาณในโครงการบทเรียนออนไลน์พ่ือชุมชนเข้ามาช่วยแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

วาระท่ี  ๓.๖ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ 
       ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

สรุปเรื่อง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้

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

พื้นที่ด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่  
๑. “ตําบลแม่นาเติง” โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการจัดการท่องเที่ยวตําบลแม่นาเติง 
๒. “ตําบลแม่กิ๊” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลแม่กิ๊ 
๓. “ตําบลแม่สามแลบ” โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลแม่สามแลบ 

ความก้าวหน้าขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้วในส่วนค่าบริหารจัดการสําหรับ System Integrator  
ค่าประชุมคณะทํางานและติดตาม วงเงิน ๖๕,๕๐๐ บาท ในส่วนค่าจ้างงานสําหรับ ๒๐ อัตรา ต่อตําบลนั้นอยู่ระหว่าง
กระทรวงอว.โอนงบประมาณให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ค่าตอบแทนสําหรับจ้างเหมาในโครงการ U2T อาจได้รับช้า 
คาดว่าในเดือนมีนาคมจะได้รับความก้าวหน้าตามมา 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง เพื่อพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรร 

  หาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจาก ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ได้ครบกําหนดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามความแห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓  
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
       (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ นั้น  

การพิจารณา  
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

๑. นายประเสริฐ วิริยะภาพ   
๒. นายรอน  ใจกันทา   
๓. นายจิระ  พานิชยานนท์  
๔. นายภานุเดช ไชยสกุล  

และให้ที่ประชุมลงคะแนนลับ ปรากฏคะแนน ดังนี้ 
นายประเสริฐ วิริยะภาพ   ๗ คะแนน 
นายรอน  ใจกันทา   ๕ คะแนน 
นายจิระ  พานิชยานนท์  ๓ คะแนน 
นายภานุเดช ไชยสกุล  ๓ คะแนน 

 สรุปที่ประชุมมีมติให้เสนอนายประเสริฐ  วิริยะภาพ และนายรอน  ใจกันทา เพ่ือเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา   
  วิทยาลัยชุมชน ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ     
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓           
  (ตามข้อ ๑๑) 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๗ แห่ง และจะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อีกจ านวน ๑๐ แห่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓         
และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชน         
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 



 
๒๑ 

 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นไปในทางเดียวกัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ ๓. ให้วิทยาลัยชุมชนจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อ ๑๑ 
แห่งข้อบังคับฯ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓ แบบฟอร์มดังแนบ ๑ - ๔ ส่งให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น 

การพิจารณา  
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
ตามแบบฟอร์มดังแนบ ๑ – ๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

แบบฟอร์มแนบ ๑ 
แบบบัญชีรายชื่อองค์กรชุมชน 

บัญชีรายช่ือองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ต้องมีจ านวนรายช่ือ 
ไม่น้อยกว่า ๕ รายช่ือองค์กร  

๑. สมาคมฟ้ืนฟูและพัฒนาลุ่มน้ําสาละวิน 
๒. สภาองค์กรชุมชนตําบลจองคํา อ.เมือง 
๓. สภาองค์กรชุมชนตําบลเมืองปอน อ.ขุนยวม 
๔. สภาองค์กรชุมชนตําบลท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย  
๕. สภาองค์กรชุมชนตําบลแม่สวด อ.สบเมย 

แบบฟอร์มแนบ ๒ 
แบบบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บัญชีรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกันกับวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....แม่ฮ่องสอน..................................................................................... ............ 
๒. เทศบาลจํานวน ๕ แห่ง ได้แก่ 

๒.๑ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
๒.๒ เทศบาลตําบลแม่สะเรียง 
๒.๓ เทศบาลตําบลแม่ลาน้อย 
๒.๔ เทศบาลตําบลขุนยวม 
๒.๕ เทศบาลตําบลปาย 

๓. องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑๐ แห่ง 
๓.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเติง 
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ๊ 
๓.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามแลบ 
๓.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สวด 
๓.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

๓.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 
๓.๗ องค์การบริหารส่วนตําบลหมอกจําแป่ 
๓.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยผา 
๓.๙ องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า 
๓.๑๐ องค์การบริหารส่วนตําบลนาปู่ป้อม 

แบบฟอร์มแนบ ๓ 
แบบบัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

บัญชีรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกันกับ 
วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง จ านวนรายช่ือสถาบันไม่น้อยกว่า ๓ รายช่ือ 

๑. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๔. มหาลัยราชมงคลล้านนา 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

แบบฟอร์มแนบ ๔        
แบบประวัติผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................……..นามสกุล……………………………....อายุ.........................ปี 
      วัน เดือน ปีเกิด………………………………..……………. ณ จังหวัด….................….................. อาชีพ....................   

ความเชี่ยวชาญ (โปรด √ ระบคุวามเช่ียวชาญในช่องหน้าหมายเลข) 
 (๑) ด้านการศึกษา  (๕) ดา้นมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 (๒) ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

สาธารณสุข 
 (๖) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดิจิทัล 
 (๓) ด้านบริหารธุรกิจ  (๗) ด้านอื่นๆ ตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

พื้นที่หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 (๔) ด้านเกษตรศาสตร ์   

๑.๒ ทีอ่ยู่อาศัย/ที่ทํางาน ………………………………………………………………………………………………………………………  
      โทรศัพท์มือถือ …………………………… โทศัพท์…………………………………… โทรสาร…………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา จังหวัด 
ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตร ี     
อื่นๆ     

 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 

๓. ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
   
   

๕. ผลงาน/ประสบการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์/รางวัลที่ได้รับ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
(หากพ้ืนท่ีตามแบบฟอร์มไม่เพยีงพอสามารถใช้กระดาษอื่นๆ ขนาด A ๔ เพิ่มเติมได้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ภายในจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญ โดยให้มีการกระจายตามด้านต่างๆ 

ไม่น้อยกว่าด้านละ ๕ รายชื่อ พร้อมจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบ ๔ ท้ายประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑. ภาคเอกชน 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กร คณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐที่มีการ

รวมตัวกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์โดยอิสระและมีความม่ันคงถาวรในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 

๑.๑ ด้านบริหารธุรกิจ 
   ๑.๑.๑ นายภานุเดช  ไชยสกุล  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน  
   ๑.๑.๒ นายสุรัตน ์  เลิศผลานันท์ ประธานชมรมท่ีพัก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
   ๑.๑.๓ นายอ าพรพรรณ ทนันชัย  ประธานชมรมมัคคุเทศก์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
   ๑.๑.๔ นายสินสมุด  พรหมสุวรรณ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อ.ปาย 
   ๑.๑.๕ นายสวชิ  ส าราญใจ ประธานชมรมสามล้อรับจ้าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
๑.๒ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๑.๒.๑ นายจิระ  พานิชยานนท์ ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จ.แม่ฮ่องสอน 
   ๑.๒.๒ นายรอน    ใจกันทา  ประธานคณะท างานด้านเด็กและเยาวชน 

        ๑.๒.๓ นางอาภรณ์  แสงโชติ  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
อาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทใหญ่และชน
เผ่า อ.ปาย 

   ๑.๒.๔ นายสุรศักดิ์  ป้อมทองค า คณะกรรมการภูมิปัญญาด้านจิตรกรรมพื้นถิ่น 
   ๑.๒.๕ นายสมัคร  สุขศรี  ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ปางหมู 
 
 
 
 



 
๒๔ 

 

๑.๓ ด้านเกษตรศาสตร์ 
   ๑.๓.๑ นายวุฒิฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
   ๑.๓.๒ นายเทวัญ   ปัญญาประเสริฐ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง 
   ๑.๓.๓ นายณรงค์   เหล่ากาวี กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ลาน้อย 
   ๑.๓.๔ นายอนุภาพ พิทักษ์กิตติคุณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 
   ๑.๓.๕ นายพันศักดิ์ จิตสว่าง  ประธานกลุ่มเครือข่ายวนเกษตร 
๑.๔ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
   ๒.๖.๑ นายจักรกฤษณ์ ตาลวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบการด้าน IT จ.แม่ฮ่องสอน 
   ๒.๖.๒ นายบัณฑิต  นิลอุดมศักดิ์ สมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน (ด้านIT) 
   ๒.๖.๓ นางรุจิรา  ศรีมูล  ชมรมสื่อสารมวลชน จ.แม่อ่องสอน 
   ๒.๖.๔ นายโชติ   นรามณฑล ประธานชมรมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน จ.แม่ฮ่องสอน 
   ๒.๖.๕ นายชนานันท ์ เง่าสุวรรณ ชมรมนักข่าว อ.แม่สะเรียง 
 

๒. บุคคลทั่วไป 
๒.๑ ด้านการศึกษา 
   ๒.๑.๑ นายสุเทพ  นุชทรวง  อดีตศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา/อดีต 

นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ๒ สมัย 
        ๒.๑.๒ นายอินทร  นันทสมบูรณ์ อดีตศึกษานิเทศก์ส านักงานการประถมศึกษา 

อ.แม่สะเรียง/รองนายกเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
   ๒.๑.๓ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ๒.๑.๔ นายสมจิต  สุวรรณบุศ สมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน 
   ๒.๑.๕ นายศรียนต์  สาลิกานนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
๒.๒ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข 
   ๒.๒.๑ นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน 
   ๒.๒.๒ นายแพทย์พิทยา หล้าวงค ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม 
   ๒.๒.๓ นายแพทย์บัณฑิต ดวงด ี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
   ๒.๒.๔ นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า 
   ๒.๒.๕ นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
๒.๓ ด้านอ่ืนๆ 
   ๒.๓.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๒.๓.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๒.๓.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๒.๓.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๒.๓.๕ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
๒๕ 

 

จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อฯต่อสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบพร้อมทั้งพิจารณาให้ค าแนะน า 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริบัทราบ โดยไม่มีค าแนะน าเพิ่มเติม 

 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนา

คุณภาพชีวิต ประจําปี 2564 จํานวน 21 หลักสูตร และได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น 390,550.๐๐ บาท ดังนี้ 

เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/รายได้ 
“หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต” 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
---------------------------------------------------- 

ที ่ หลักสูตร จ านวน
ชม. 

หน่วย
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมดํา 30 แม่ลาน้อย 13,250 
2. การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าทอกะเหรี่ยง 30 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 12,750 
3.  คอมพิวเตอร์กราฟิก 32 ICT 14,400 
4. การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 20 ฝึกอบรม 9,000 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากหมากต่อมขอด 30 ฝึกอบรม 13,250 
6. การทําผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ 45 ฝึกอบรม 19,625 
7. การถ่ายภาพและสร้างคลิปวีดีโอสั้นจากสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน 30 แม่สะเรียง 13,250 
8. การแปรรูปแป้งกล้วย 30 แม่สะเรียง 14,000 
9. การแปรรูปผักและเครื่องปรุงรสผงแห้งจากวัตถุดิบในชุมชน 45 แม่สะเรียง 19,625 

10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับจากลูกเดือย 20 แม่สะเรียง 9,000 
11. การพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพย้อมผ้าสีธรรมชาติ 45 แม่สะเรียง 19,125 
12. การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart Farmer 45 แม่สะเรียง 19,625 
13. มัคคุเทศก์ชุมชนเตียวไต่ดอย (ลูกหาบ) 20 ปาย 9,000 
14. การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ COVID-19 12 ปาย 5,600 
15. แปรรูปผ้าทอมือกะเหรี่ยงเป็นกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิง 30 ศูนย์วิจัย 13,250 
16. การแปรรูปเนื้อสัตว์ เพ่ือการจําหน่าย 16 ปางมะผ้า 7,300 
17. การพัฒนากระเป๋าสะพายข้าง จากผ้าลาหู่ประยุกต์   20 ปางมะผ้า 9,000 
18. การส่งเสริมและต่อยอดถั่วเน่าแค๊บ ชุมชนบ้านต่อแพ 30 ขุนยวม 13,075 
19. ภาษาอังกฤษสําหรับการขายสินค้าออนไลน์ 20 ศูนย์ภาษา 8,500 
20. ภาษาอังกฤษสําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข 20 ศูนย์ภาษา 8,500 
21. ภาษาอังกฤษสําหรับยุวมัคคุเทศก์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและ

พ้ืนที่ใกล้เคียง    
30 ศูนย์ภาษา 16,500 

 
 



 
๒๖ 

 

การพิจารณา  
ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอน าเสนอหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อคณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ เปิดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามเสนอจ านวน              
๒๑ หลักสูตร โดยมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภา (นายรอน  ใจกันทา) วิทยาลัยชุมชน ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในทุกพ้ืนที่อ่ืนด้วย นอกจากพ้ืนที่เป้าหมายหลัก เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและสามารถมาเข้าร่วม
อบรม เช่น หลักสูตรการปลุกกระเทียมด า เนื่องจากถ้ามองในด้านปริมาณการปลูกกระเทียมด าในพ้ืนที่
อ าเภอปายจะมากที่สุด แต่ถ้ามองในด้านคุณภาพของกระเทียมด าน่าจะเป็นอ าเภอปางมะผ้าและอ าเภอเมือง 
เพราะใช้ปุ๋ยและสารเคมีน้อยสุด การเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรมองพ้ืนที่และคุณภาพของกระเทียมด า
เป็นหลัก  

 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 

  พนักงานสุขภาพชุมชน ระดับกลาง 
สรุปเรื่อง 

นายฌัชชภัทร    พานิช ตําแหน่งครูช านาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพ                            
ชุมชน ระดับกลาง แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อําเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงและโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพ
ชุมชน ระดับกลางขึ้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสุขภาพชุมชนและบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อําเภอแม่สะเรียง จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน ซึ่ งทางหน่ วยจัดการศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จะดําเนินการเปิด                
จํานวน 1 ห้องเรียนมีนักศึกษาจํานวน 18 คน ระยะเวลาเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างเดือนมีนาคม – 
สิงหาคม และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระหว่างเดือนกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ห้องประชุม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้โรงพยาบาลแม่ สะเรียง และสถาน
บริการสาธารณสุข ในเครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอแม่สะเรียงเป็นสถานที่ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ  แผนการจัดการ
ศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

580707-1-02 การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน 3 (3-0-6) 
580707-2-04 การบริการปฐมภูม ิ1 3 (2-2-5) 
580707-2-01 ระบาดวิทยา 3 (3-0-6) 
580707-1-01 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3 (2-2-5) 
580707-2-07 อนามัยเจริญพันธุ์ 3 (2-2-5) 
580707-2-03 การป้องกันและควบคุมโรค 3 (2-2-5) 
 หน่วยกิตรวม 18 (13-8-32) 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

580707-๒-0๕ การบริการปฐมภูม ิ๒ 3 (๑-๔-๔) 
580707-2-0๖ โภชนาการชุมชน 3 (3-0-6) 
580707-2-0๒ การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 
580707-๒-0๘ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) 
580707-2-0๙ การฟ้ืนฟูสภาพ 3 (2-2-5) 
580707-๓-0๑ การฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุขชุมชน 3 (๓๐๐) 
 หน่วยกิตรวม 18 (1๐-๑๐-32๕) 

 
การพิจารณา  

ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดห้องเรียนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ระดับกลาง และให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรรมการสภา (นายรอน  ใจกันทา) เนื่องจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณร้อยกว่าคนที่

ต้องการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ถูกส่งไปเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัด
พิษณุโลกกับที่อ่ืนด้วย บางคนเรียนจบมาแล้วได้รับการบรรจุก็มี แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เรียน หากวิทยาลัย
ชุมชนประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้คนพ้ืนที่อ่ืนนอกจากพ้ืนที่เป้าหมายหลัก คืออ าเภอแม่สะเรียงเข้ารับการเรียน
การสอนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายอ่ืนได้เรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ 

นายฌัชชภัทร  พานิช ครูช านาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) ผู้สนใจเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน นอกจากคนในอ าเภอแม่สะเรียงสามารถสมัครมาเรียนได้ 

 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง เพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วน 

  หน้า ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการ 
  พัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๒๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วย

ปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนั้น ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีค าสั่งให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ ฮ่องสอน นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ ท าหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง        
(Provincial Chief Science Offcer: PCSO) และให้วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
โดยแต่งตั้ง นายโยธิน  บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
 
  
 
 
 



 
๒๘ 

 

การพิจารณา  
 ขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ให้ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อ
ชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าฯ และพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภา
วิทยาลัยชุมชนเข้าเป็นคณะท างานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และเสนอนายสุเทพ  นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้แทนสภา
เข้าเป็นคณะท างานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าฯ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ แนวทางการนิเทศ/ติดตาม ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

 ประธานในที่ประชุม (นายสุเทพ  นุชทรวง) ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน (นายประเสริฐ  วิริยะภาพ) เสนอให้ทางผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน           
และผู้รับผิดชอบโครงการหลักของวิทยาลัยชุมชนร่วมกันลงพ้ืนที่นิเทศ/ติดตาม เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆของวิทยาลัยชุมชนนั้น โดยด าเนินการจัดประชุมสลับระหว่างประชุมที่ส านักงาน
วิทยาลัยชุมชน กับจัดประชุมในพ้ืนที่ของหน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน โดยใช้
งบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) สามารถด าเนินการตามเสนอได้ ๒ วิธี คือ ๑) ด าเนินการในรูปแบบ
โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสัญจร ๒) การเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ/ติดตาม ผลการด าเนินงานหน่วยจัด
การศึกษา ของผู้บริหารและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

ประธานในที่ประชุม (นายสุเทพ  นุชทรวง) เห็นควรให้มีการวางแผนร่วมกันต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๙ 

 

วาระท่ี  ๖.๒ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง  

ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนดจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 ศุกร์ 29 มกราคม 2564  ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ 
2/2564 วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ ๖๔ 
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564   
4/2564 วันพุธ 28 เมษายน 2564   
5/2564 วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564   
6/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564   
7/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564   
8/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564   
9/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564   

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

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แม่ ฮ่องสอน ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔        
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติกําหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 

เลิกประชุม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม 

นายโยธิน   บุญเฉลย ตรวจรายงานการประชุม 



 
๓๐ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


