
 
 

 
 
 
 
    

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ 
 

วันที่  31 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(ผู้แทน) 
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายภานุเดช  ไชยสกูล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๒. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายโยธิน   เพียรสุขุม ผอ.กองการศึกษา อบจ.แม่ฮ่องสอน 
๒. นายประเสริฐ  วิริยะภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายประพันธ์  วิริยะภาพ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง 
๔. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
๕. นางกันทนา      ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ ครูช านาญการ 
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา ครูช านาญการ 
๘. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๙. นางสาวดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๑๐. นางสาวนันทพร  โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๑๑. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๒. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 



 
 

๑๓.  นางวิรัตน์   สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นางสาวมะลิวัลย์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายณัฐพล   วงแวงน้อย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๗. นายเกษม   กันทาหอม รองนายกเทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ 
๑๘. นายอาคม   จ าลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ลาน้อย 
๑๙. นางอ าภา   จ าลองศักดิ์ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๐. นางสาวพิมพร  ประทุมโรจน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๑. นางสาวสุมาลี  บัวศรี  ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๒. นางสาววิภาว ี  สิริชนกมาศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๓. นายภูวดล    มณีศรี  พนักงานจ้างเหมาแม่ลาน้อย 
๒๔. นายวิทยา   มานิตสถิตย์ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๕. นายสมศักดิ์   ทรายเงิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๖. นายนพดล   ใจสุวรรณ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒๗. นายณัฐพล   วงแวงน้อย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๘. นางสาวทัศนี   พินนุวิตร นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด             

จ านวน ๑1 คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๒ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
3. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๓. นายคมสัน       คูสินทรัพย์ 
๔. นายธวชัชัย     ใจแสน 
๕. นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์(ตัวแทน) 
 

6. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ 
7. พ.ต.ท.จักร ์    สายแก้ว 
8. นายแพทย์ชาญชัย   พจมานวิพุธ 
10.นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์ 
11.ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง การย้ายส านักงานของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงและการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ  
       หารือรับฟังข้อคิดเห็น 

สรุปเรื่อง  

นายสุเทพ นุชทรวง กล่าวในที่ประชุมว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ปรับปรุง
พ้ืนที่บ้านดงสงัดเป็นที่เรียบร้อยและอนุญาตให้ทางวิทยาลัยชุมชนหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียงย้าย วัสดุ 
ครุภัณฑ์เข้าพ้ืนที ่และทางคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์ที่จะลงพ้ืนที่ เพ่ือพบปะ 
หารือรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการต่อการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนจากชุมชน ภาคธุรกิจองค์กรพัฒนา ท้องถิ่น และอนุกรรมการสภาฯ น าไปสู่การสร้างโอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

              (ครั้งที่ 7)                

สรุปเรื่อง  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ (7) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น       366,200.00        บาท ดังนี้  
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 7 

รายการ 
 งบประมาณจัดสรร 

ครั้งที่ 7  

รวมทั้งสิ้น 
             

366,200.00  

   1. งบบุคลากรภาครัฐ                                  -    

   2. งบด าเนินงาน                                 -    
   3. งบลงทุน                                 -    

   4. งบอุดหนุน                  366,200.00  

   4.1 งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)                                -    
   4.2 งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ)                 366,200.00  
   หลักสูตรฝึกอบรม                    70,000.00  

   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพรและการสร้างมลูค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑ์สมุนไพร                    25,000.00  
   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ                  175,000.00  
   โครงการสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลงของชุมชน                    25,000.00  
   โครงการบทเรียนออนไลนเ์พื่อชุมชน                    15,000.00  
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

   1.   การสร้างอาชีพและรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ของที่ระลึก(เตหน่า)กลุ่มผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแมป่ิง                   15,000.00  
   2.   โครงการส่งเสรมิการใช้แพตฟอร์มดิจิทลัเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนที่อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                   18,700.00  

   3.  โครงการส่งเสรมิอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูสู้งอายุอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน                   22,500.00  
 
 



 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ 
สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            

ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ 

มติ 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  4/๒๕๖๕     

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รวมทั้งสิ้น จ านวน    17,117,920.00   บาท นั้น 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ ๓๑ มีนาคม 256๕ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร  3,083,400.00   2,398,200.00   685,200.00  77.78 
๒ งบด าเนินงาน  1,047,800.00   624,700.00   423,100.00  59.62 
๓ งบลงทุน  3,010,600.00   2,961,600.00   49,000.00  98.37 
๔ งบเงินอุดหนุน  9,976,120.00   4,577,416.78   5,398,703.22  45.88 

รวมทั้งสิ้น  17,117,920.00   10,561,916.78   6,556,003.22  61.70 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม  61.70 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  งบรายจ่ายลงทุน  ๙๘.๓๗ 
       งบรายจ่ายประจ า 53.87 



 
 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

3.3.1 การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  
          2565 

สรุปเรื่อง 
 ๑. ความเป็นมา  

 ตามที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565 ณ วันที่ 
26 เมษายน 2565 ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ (KM) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะประเด็นที่จะน ามาใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ๒. การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขา

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในการขอข้อมูลการด าเนินงาน โดย
ขอเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ทางศูนย์วิจัยฯ จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและด าเนินการในทิศทางเดียวกัน และหลังจากประชุมแล้ว จะขอความร่วมมื อหัวหน้า
หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้  

1. เลือกประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอ กลุ่มงาน และศูนย์
การเรียนรู้  

2. จัดท าแบบการจัดการความรู้ (KM) ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดส่งให้ 
(เอกสารแนบท้ายวาระ 3.3.1)  

โดยก าหนดการแจ้งประเด็นและน าส่งแบบการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอ   กลุ่มงาน
และศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ทางศูนย์วิจัยฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
 



 
 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประเด็นการจัดความรู้ : การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป้าหมายที่ 1 : การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

การบ่งชี้ความรู้ การก าหนดความรู้ 
ที่จ าเป็น 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้    
(KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) เพ่ือก าหนด
ความรู้ที่จ าเป็น 
 

พ.ค ๕๒๖๕ ๑.องค์ความรู้ 
ด้านการบูรณาการ
งานวิจัยกับ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

๑ เรื่อง บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

2 
 
 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.เชิญวิทยากรและอาจารย์ ที่มี
ประสบการณ์มาให้ความรู้ด้าน 
การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ 
ในการเรียน การสอนและบริการ
วิชาการ 

พ.ค. ๒๕๖๕ ๑.ต้นแบบ 
องค์ความรู้ 

๑ คน บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

3 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบการสร้าง
ความรู้ / แนวปฏิบัติ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ประชุมบุคลากร / อาจารย์ประจ า
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือร่วม

มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑ แนวปฏิบัติ 
การบูรณาการ
งานวิจัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 



 
 

 สร้างแนวทางปฏิบัติ 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประเด็นการจัดความรู้ : การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป้าหมายที่ 1 : การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๔ 
 
 
 
 

การประมวลและกลั่นนกรองความรู้/
การประยุกต์ใช้ความรู้ แนวปฏิบัติ
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.น าแนวปฏิบัติที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
 

มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑.จ านวนงานวิจัยที่
น ามาบูรณาการ 

๑ เรื่อง บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

๕ 
 
 
 
 

การเข้าถึงความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
/ แนวปฏิบัติ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.ประชุมบุคลากร / อาจารย์ประจ า 
 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานอื่น 
 

สิ.ค.๒๕๖๕ 
 
 
 
 

สิ.ค ๒๕๖๕ 

๑.แนวปฏิบัต ิ
การบูรณาการ
งานวิจัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

๖ 
 
 
 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ /แนวปฏิบัติ
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.ประชุมคณะกรรมการการจัดการ

ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบูรณาการ
งานวิจัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 



 
 

 
 

ความรู้ (KM) เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประเด็นการจัดความรู้ : การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป้าหมายที่ 1 : การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๗ 
 
 
 
 

การเรียนรู้ /การประเมินผลงานและ
รายงานต่อผู้บริหาร / แนวปฏิบัติ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
๑.ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้    
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและ
รายงานผลต่อผู้บริหารวิทยาลัย 
 

ก.ย. ๒๕๖๕ รายงานการ
ประเมินผลการ
จัดการความรู้  

 ๑  ฉบับ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

 
 
      ผู้เสนอ.............................................................. 
         ( ................................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 
 
 

 
 
                  ผู้อนุมัติ.............................................................. 
                      ( ................................................................) 
                    ต าแหน่ง........................................................... 
 

 
 

 
 



 
 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประเด็นการจัดความรู้ : การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป้าหมายที่ 1 : การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑  
ล าดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ /การก าหนดความรู้ที่
จ าเป็น 

องค์ความรู้ด้านการบูรณาการ
งานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ เรื่อง บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ ต้นแบบองค์ความรู้ ๑ คน บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
การสร้างความรู้ / แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้/การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ / แนวปฏิบัติ 

จ านวนงานวิจัยที่น ามาบูรณาการ ๑ เรื่อง บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๕. การเข้าถงึความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
/ แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ /แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ
งานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

๗. การเรียนรู้ / การประเมินผลงานและ
รายงานต่อผู้บริหาร /แนวปฏิบัติ 

รายงานการประเมินผลการ
จัดการความรู้ 

๑ ฉบับ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า วชช.มส. 

คณะกรรมการ KM 

 



 
 

3.3.2  การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี    
 การศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 
 ๑. ความเป็นมา  

  งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับหนังสือจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน       ให้วิทยาลัยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 คน 
และบุคลากรของวิทยาลัย จ านวน 1 คน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (Update IQA) ใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความรู้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผ่านระบบ 
ZOOM Meeting ID : 372 260 4477 Passcode : 123456 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือให้ความรู้ความเข้าเกณฑ์การคุณภาพการศึกษาฯ ที่ปรับปรุงใหม่ และเตรียมความ
พร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564 

๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
ทั้งนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ

ประเมินในการก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 และได้ก าหนดวันประเมินฯ คือ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 ในรูปแบบ On site ณ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งแจ้งเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความรู้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ตามหนังสือเชิญที่ลงนามโดยผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ



 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง  
     วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการท างาน 
     ร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
สรุปเรื่อง 
    ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการจัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ต่อ
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/2565    
ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงขึ้นเพ่ือพบปะ หารือรับฟัง
ข้อคิดเห็น ความต้องการต่อการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียงวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจากชุมชน 
ภาคธุรกิจองค์กรพัฒนา ท้องถิ่น และอนุกรรมการสภา น าไปสู่การสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. กรรมการสภาแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังแม่ฮ่องสอน (นายโยธิน เพียรสุขุม)  :  
ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความยินดีที่จะสนับสนุน
ด้านการศึกษา สถานที่ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจากการลงพ้ืนที่พบว่าแหล่งเรียนรู้ยังขาด
อุปกรณ์ในการจัดการการเรียนการสอนหากมีโอกาสจะได้น าเรียนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนต่อไป 
  2. นายอาคม จ าลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ลาน้อย : ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมว่า อยากจะสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทั่วถึง โดยเฉพาะพ้ืนที่บนดอย พ้ืนที่ห่างไกล เสนอให้ท าหนังสือ
เข้าไปยังกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มก านันผู้ใหญ่ ที่มีความต้องการศึกษารวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆหลักสูตรระยะ
สั้น อาจจะส่งเสริมด้านอาชีพ  
  3. นายเกษม กันทาหอม รองนายกเทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ : ได้กล่าวแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมว่า ควรปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุคที่วิกฤต และยังมีกลุ่มที่ถูกมองข้ามนั่นคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะความรู้ด้านไอที เช่น การส่งอีเมล์ การส่งข้อความทางเฟสบุ๊ค การโอนเงิน การค้าขายต่างๆ 
อาจจะจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นทั้งนี้ทั้งนั่นต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดท าหลักสูตรร่วม 
  4. นางอ าภา จ าลองศักดิ์  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน : ได้กล่าวแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการจัดอบรมเกี่ยวกับไอที และน าความรู้เหล่านั่นมาปรับใช้เพ่ือเกิดอาชีพและ
เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
  5. นายประเสริฐ วิริยะภาพ : ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า การจัดหลักสูตรระยะ
สั้นให้เน้นผู้เรียนที่ประกอบอาชีพ การเชื่อมหลักสูตรอนุปริญญากับปริญญาตรีเข้าด้วยกัน หาแนวทางการศึกษา
หลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแล้ว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา การแนะแนวไปยัง
กลุ่มโรงเรียนต่างๆ ทางสายเหนือและสายใต้ 
  6. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ : ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมว่า จากที่ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เปิดหลัดสูตรสาธารณสุขชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้
ท างานในกลุ่มงานของสาธารณสุขมีโอกาสได้เรียน เช่น กลุ่มอสม. และในการจัดการเรียนการสอนก็ประสบ
ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และด้วยสถานการณ์โรคระบาดCovid 19 ท าให้จัดการเรียนการ
สอนค่อนข้างล าบาก 
 



 
 

วาระท่ี ๔.2 เรื่อง เพื่อพิจารณารายชื่อผู้เรียนครบโครงสรา้งหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1  
      ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)   

สรุปเรื่อง  
ตามที่ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ศึกษาครบโครงสร้าง

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย  
ในการนี้ ส านักวิชาการได้ท าการตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายชื่อต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติการส าเร็จการศึกษา  จึงขอน า
รายชื่อผู้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรอง/เห็นชอบ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
วาระที่ ๔.3 เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
                       ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565  
สรุปเรื่อง  

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
และจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาได้จัดท าแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงขอน าเสนอแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

การพิจารณา 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
วาระท่ี ๔.4 เรื่อง เพื่อพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565  
สรุปเรื่อง  

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 
1/2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาฯ ทุก
อ าเภอได้มีการสรรหาผู้สอน ประจ ารายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ศักยภาพและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อย
แล้ว  
  ในการนี้ ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนจากแต่ละหน่วยจัด
การศึกษาฯ เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

การพิจารณา 
 จงึขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วาระท่ี ๔.5 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
 ด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ในพ้ืนที่ กศน.ต าบล ตั้งอยู่และจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในด้านวิชาการและ
วิชาชีพด้วยหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

  
 

                                                      
-ร่าง- 

 
บันทึกข้อตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาในระดับต ่ากว่าปริญญาและการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ระหว่าง 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

__________________________ 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดท าข้ึนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565  ระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โดยนายคมสัน  คูสินทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  32 ถนน
ปางล้อนิคม อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน”ฝ่ายหนึ่ง กับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย  
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนปางล้อนิคม อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองหน่วยงานได้ท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาและการพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอนุสนธิจากการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 5/2565  วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ให้วิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์
กระบวนการจัดการการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัยในพ้ืนที่ห่างไกลและมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการ
ประสานความความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึ กษา ผ่านหลักสูตร 



 
 

อนุปริญญาให้มีความต่อเนื่อง การพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการผ่านกระบวนการการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน  จึงถือ
เป็นโครงการที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

1. วัตถุประสงค์หลัก   
1.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน ในพื้นที่ กศน.ต าบล ตั้งอยู่ 
1.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในด้านวิชาการและ

วิชาชีพด้วยหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 
2.   เป้าหมายการด าเนินงาน คือ  

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บุคลากรส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดส านักงาน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในพ้ืนที่ที่มี กศน.ต าบล ตั้งอยู่ใน 7 อ าเภอ โดยระยะเริ่มแรก  ปีการศึกษา 2565 
ด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่อง อ าเภอเมือง ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอแม่ลาน้อย ต าบลขุนแม่ลาน้อยและอ าเภอปาย  
ต.โป่งสา ในส่วนพื้นที่ต าบลอ่ืนจะด าเนินต่อไปตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที ่

3. ขอบเขตการด าเนินงานมี 4 ด้าน คือ 
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

3.1.1 ด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน 

3.1.2 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้และการด าเนินงานวิจัยร่วมกัน 

3.1.3 ด้านอาคารสถานที่ สนับสนุนพ้ืนที่ อาคารเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพร่วมกัน 

3.2 การจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา  การจัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยด าเนินการในลักษณะ
โครงการความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบเครือข่ายงาน
วิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และรูปแบบชั้นเรียน 
รวมทั้งการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายทางวิชาการและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกัน ในพ้ืนที่ กศน.ต าบล ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 

3.2.2 การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
และการวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน 

3.2.3 การวางแผนการจัดหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 



 
 

3.2.4 การจัดตั้งระบบเครือข่ายและด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ทางไกล VDO Conference และการจัดชั้นเรียนร่วมกัน   

3.2.5 จัดระบบการติดตามและประเมินผล (Assessment and evaluation) 
การด าเนินงาน โดยรวมทั้งระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.3  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
3.3.1 การสนับสนุนถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลจากวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
3.3.2 จัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรแก่

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.4 ด้านการวิจัยและพัฒนา 

3.4.1 การด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ กศน.ต าบลเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของ “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” 

4.1.1 สนับสนุนจัดหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร เพื่อจัดการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 

4.1.2 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร “ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”ได้แก่ ครูกศน.ต าบลให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้และการบริหารชั้นเรียนในหลักสูตร ระดับต่ ากว่าปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 

4.1.3 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตร
ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย  

4.1.4 สนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ์/ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  หลักสูตร
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและ
การวิจัย  

4.1.5 ด าเนินการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนว่า
ด้วยการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
และการวิจัย 

4.1.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่า
ปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัยนี้ 

4.1.7 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
4.2.1 สนับสนุนบุคลากร (ครูกศน.ต าบล) เพ่ือบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

รวมทั้งประสานงานกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4.2.2 สนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมในพ้ืนที่ 



 
 

4.2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดหานักศึกษาเพ่ือเข้ามาเรียนต่อในระดับต่ ากว่าปริญญา
และหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัยในพ้ืนที่รับผิดชอบและ
บริเวณใกล้เคียง 

4.2.4 จัดหาแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรที่จ าเป็นในพ้ืนที่ในการจัดการศึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 

4.2.5 สนับสนุนและร่วมมือในการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนว่าด้วยการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรและการวิจัย 

5. ผู้ประสานงาน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานระหว่างทั้งสองหน่วยงานเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้

มอบหมายให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

 ผู้ประสานงานฝ่าย  “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน”  ได้แก่  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ หรือ  ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ผู้ประสานงานฝ่าย “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

6. การแก้ไขและการยกเลิก 

6.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงนี้ เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม ต้องได้รับความยินยอมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้จั ดท าเป็น
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ 

6.2 บันทึกข้อตกลงนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะขอยกเลิก ก็สามารถท าได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุอัน
สมควรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

7. ผลบังคับใช้ 

 บันทึกข้อตกลงนี้ จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจ 
 บันทึกข้อตกลงนี้เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการด าเนินการขั้นต่อไป ทั้งสอง

หน่วยงานจะร่วมกันก าหนดรายละเอียดของข้อตกลงเฉพาะเรื่อง ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ 
โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหรือข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน 

    บันทึกข้อตกลงนี้ ได้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
         

  
 
 
 



 
 

 วิทยาลัยชุมชน กศน. 
ลงชื่อ ……………………………………… แม่ฮ่องสอน ลงชื่อ ……………………..………………………… มส. 

 (นายคมสัน  คูสินทรัพย์)          (นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน              ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                                และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน ลงชื่อ ……………………..………………………….. พยาน 

           (นายสุรินทร์ มหาวรรณ์)                                    (นางวรรณดา กรีฑาพันธ์) 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิขาการ               หัวหน้ากลุ่มอ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   
          วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................พยาน ลงชื่อ ……………………..………………………….. พยาน       
         (นางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์)                (นางมัณฑนา กาศสนุก) 
        ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ                           ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักวิชาการ             และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
         วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน              
 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่า
ปริญญาและการพัฒนาศักยภาพชุมชนระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 4.6 เรื่อง เพื่อพิจารณาการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้แจ้งเรื่องการด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  และอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนจะครบวาระในปี ๒๕๖๕ จึงให้มี
การด าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน จ านวนไม่เกิน ๙ คน โดยให้ผ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหา  ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  และเสนอไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการแต่งตั้ง 



 
 

ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงขอน าเสนอการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้

ข้อเสนอแนะ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
  - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.1 การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/๒๕๖5 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดจัดการประชุม

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้  

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหต ุ
1/256๕ วันพุธ 26 มกราคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว วันพุธที่ ๒6 มกราคม ๒๕65 
2/256๕ วันพุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
3/256๕ วันพุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
4/256๕ วันอังคาร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
5/256๕ วันอังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ก าลังด าเนินการ 
6/256๕ วันอังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕   
7/256๕ วันอังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
8/256๕ วันอังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   
9/256๕ วันอังคาร 2๗ กันยายน ๒๕๖๕   

10/256๕ วันอังคาร ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   
11/256๕ วันอังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
12/256๕ วันอังคาร 2๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕๖๕      
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป      

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

เลิกประชุม วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


