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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/๒๕65 
 

  

วันจันทร์ท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 6/๒๕65 
ในวันจันทร์ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕65 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๕. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๖. นายอิศรา   จันทิมางกูร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๘. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๙. นางสาววัชร ี  วีระแก้ว  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
๑๐. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๑. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๒. นางสาวสิริกร  สมควร  หวัหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  หัวหน้างานงบประมาณ 
๑๔. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 
3. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๓. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๔. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๖. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๗. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี นักวิชาการพัสดุ 
๘. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๙. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๒. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
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๑๔. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๙. น.ส.ธนิดา   วงษ์รีย์  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน แจ้งให้บุคลากรเรื่องการประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป ให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมแบบพบหน้ากัน ในส่วนของหน่วยจัดการศึกษาให้ประชุมแบบออนไลน์เช่นเดิม และให้ทุกอ าเภอเตรียม
ห้องเรียนส าหรับอาจารย์ เพ่ือท าการจัดการเรียนการสอน 

 2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแจ้งฝ่ายส านักวิชาการในพ้ืนที่ 3 ต าบลที่ท าร่วมกับส านักงานกศน. ให้เรื่อง
ด าเนินการเปิดรับนักศึกษา เปิดสาขาตามความสนใจของผู้สนใจและจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นไปประเมินสถานที่  เพ่ือ
หารือในการหาแนวทางร่วมกัน และเตรียมความพร้อมใน 3 ต าบลน าร่อง 

 3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน แจ้งงานแผนและงบประมาณ ให้น าแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มา
หารือ และท าหนังสือไปยังฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
และแผนที่ได้จัดท าไว้ เช่น งานวิจัยคนจน ให้เน้นการฝึกอาชีพ 

 4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน แจ้งให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ให้ด าเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมศูนย์ไทใหญ่ 
โดยการคัดเลือกเฉพาะด้านและเชิญคณะกรรมการมาร่วมหารือ 

 5. อ.อิศรา จันทิมางกูร : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
      ครั้งที่ 5/๒๕65 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้ง

ที่ 5/๒๕65  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 25 หน้า พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ 5/๒๕65 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕65 โดยไม่มีการแก้ไข          

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
    2565  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๗,๑๑๗,๙๒๐.๐๐บาท รายละเอียด ดังนี้ 

- งบบุคลากร    จ านวน       ๓,๐๘๓,๔๐๐.๐๐  บาท  
- งบด าเนินงาน    จ านวน       ๑,๐๔๗,๘๐๐.๐๐  บาท 
- งบลงทุน    จ านวน       ๓,๐๑๐,๖๐๐.๐๐  บาท 
- งบเงินอุดหนุน    จ านวน       ๙,๙๗๖,๑๒๐.๐๐  บาท  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS  

ณ 31 พฤษภาคม 2565 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 
               

3,083,400.00  
                    

2,740,800.00  
                                                  

342,600.00  88.89 

2 งบด าเนินงาน 
                 

1,047,800.00  
                        

706,300.00  
                  

341,500.00  67.41 

3 งบลงทุน 
                 

3,010,600.00                   2,961,600.00  
                    

49,000.00  98.37 

4 งบเงินอุดหนุน 
                       

9,976,120.00  
                      

5,713,713.74  
                

4,262,406.26  57.27 

รวมทั้งสิ้น 
                                   

17,117,920.00  
                                        

12,122,413.74  
               

4,995,506.26  70.82 

      
      ผลการเบิกจ่ายของวชช.มส. ภาพรวม 70.82     

ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2565 

งบรายจ่ายลงทุน 

98.37     

 

 งบรายจ่ายประจ า                                   
64.94      

            

 
    

 

 

มาตรการเบิกจ่าย
ภาครัฐ 

 ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4  

 
ภาพรวม 

                                 
32.00  44 77 100 

 
งบรายจ่ายลงทุน 

                                  
20.00  45 65 100 

 
งบรายจ่ายประจ า 

                                  
36.00  57 80 100 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้หน่วยจัดการศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามไตรมาส และด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565   
    ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ณ 
ปัจจุบัน จ านวน ๑๕๐,๐๐0 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน ๒๔๐,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐0 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๕ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖5  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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พ.ค. 64 
งบด าเนินงาน 

                   
981,429.56  

งบเงินรายได้ 
                     

76,435.04  

                                      1,057,864.60  
 
 
 
 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 9 พฤษภาคม  2565 

  พ.ค. 
  64 65 

  
สนง. 

      
514,488.08  

     
509,540.89  

          
4,947.19  ลดลง 

อาคารดงรัก 
      
126,092.92  

     
111,475.46  

        
14,617.46  ลดลง 

นจ.แม่สะเรียง 
        
60,750.16  

       
47,054.41  

        
13,695.75  ลดลง 

นจ.แม่ลาน้อย 
        
31,498.59  

       
26,000.45  

          
5,498.14  ลดลง 

นจ.ขุนยวม 
        
24,964.98  

       
20,645.88  

          
4,319.10  ลดลง 

นจ.ปางมะผ้า 
        
22,095.73  

       
19,402.02  

          
2,693.71  ลดลง 

นจ.ปาย                        ลดลง 

พ.ค. 65 
งบด าเนินงาน 

                   
949,828.23  

งบเงินรายได้                                 -    
                                       

949,828.23  

*** น้อยกว่าปี 64           108,036.37  
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88,398.41  55,754.97  32,643.44  

ศูนย์ LLC 
        
73,387.86  

       
59,782.96  

        
13,604.90  ลดลง 

ศูนย์ ICT 
        
41,195.00  

       
26,215.00  

        
14,980.00  ลดลง 

ศูนย์ไทใหญ่ฯ 
        
74,992.87  

       
73,956.19  

          
1,036.68  ลดลง 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง  

 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -
2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

  ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
            2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
  -ไม่มี- 
 วาระที่ 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา   
     2564 
สรุปเรื่อง 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพตามร่างคู่มือการประกันคุณภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (Update IQA) และสามารถ
ด าเนินการ ตามเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และการด าเนินงานรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

2.1  ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 

1. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ฉบับสมบูรณ์ ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย ให้แก่งานประกันคุณภาพฯ 

ไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

2.   น าเสนอรายงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 
SAR         ต่อที่ประชุม 

    - อนุกรรมการวิชาการ 
- กรรมการสภาวิทยาลัย 

ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

3.   รับการประเมินฯ วันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 

4.   น าผลการประเมินฯ เสนอที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการและ
กรรมการสภาวิทยาลัย 

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 

5.   ส่งผลการตรวจประเมินฯ และรายงานการประเมินฯ ฉบับ
สมบูรณ์ให้สถาบันฯ 

ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 

2.2  ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และการด าเนินงาน
รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยขอรายงานตามตารางต่อไปนี้ 
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-  เอกสารประกอบ วาระที่ 3.5 (2.2.1) เรื่องการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

-  เอกสารประกอบ วาระที่ 3.5 (2.2.2) เรื่องการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับวิทยาลัย 

-  เอกสารประกอบ วาระที่ 3.5 (2.2.3) เรื่องการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 3.6  เรื่อง การด าเนินโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าช่างศิลป์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นหัตถกรรม 
     ผ้าและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้เสนอโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าช่างศิลป์ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาพ้ืนถิ่นหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอนไปนั้น ในการนี้ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจึงขอรายงาน
ผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 3.7  เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Action Plan)  
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะได้ด าเนินการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรเป็น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ( KM ) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และในการประชุมครั้งนี้ขอน าเสนอ
แผนการจัดการความรู้ KM  กระบวนการ 7 ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

 
แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan ) 
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วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ปรัชญา ( Philosophy ) 

“วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

“มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรมและจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ ( Mission ) 

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

 
อัตลักษณ์  

สร้างศักยภาพ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่จิตสาธารณะ พัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่การน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

แนวคิดในการจัดท าแผนการจัดการความรู ้
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 แนวคิดในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Action Plan ) วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการจัดการความรู้  ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังนี้  
 ๑. การบ่งชี้ความรู้ / การก าหนดความรู้ที่จ าเป็น 
 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างความรู้ / แนวปฏิบัติ 
 ๔. การประมวลและกลั่นนกรองความรู้/การประยุกต์ใช้ความรู้ / แนวปฏิบัติ 
 ๕. การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / แนวปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ /แนวปฏิบัติ 
 ๗. การเรียนรู้ / การประเมินผลงานและรายงานต่อผู้บริหาร /แนวปฏิบัติ 
 
ที่มาและความส าคญัของการจัดการความรู้ 
 สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้มีการน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการท างานและ
การด าเนินชีวิตมากขึ้น  ผู้ที่สามารถปรับตัวมีทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
วิพากษ์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวังขององค์กรย่อมเป็น
ที่ต้องการของสถาบันองค์กรต่างๆ  
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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 าหนดความรู้ที่
จ 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 ที่มีประสบการณ์มา
ให้ความรู้ด้าน 
การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ 
ในการเรียน การสอนและบริการวิชาการ 

พ.ค. ๒๕๖๕ ๑.ต้นแบบ 
องค์ความรู้ 

๑ คน บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

3 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบการสร้างความรู้ / 
แนวปฏิบัติ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ประชุมบุคลากร / อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือร่วมสร้างแนวทางปฏิบัติ 
 

มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑ แนวปฏิบัติ 
การบูรณาการ
งานวิจัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์
ประจ า 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 



23 
 

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

๔ 
 
 
 
 

การประมวลและกลั่นนกรองความรู้/การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ แนวปฏิบัติวิธีการสู่
ความส าเร็จ 
๑.น าแนวปฏิบัติที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
 

มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑.จ านวนงานวิจัยที่
น ามาบูรณาการ 

๑ เรื่อง บุคลากร / อาจารย์ประจ า 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

๕ 
 
 
 
 

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

สิ.ค.๒๕๖๕ 
 
 
 
 

สิ.ค ๒๕๖๕ 

๑.แนวปฏิบัต ิ
การบูรณาการงานวิจัย
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์ประจ า 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 

๖ 
 
 
 
 
 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ /แนวปฏิบัติวิธีการ
สู่ความส าเร็จ 
๑.ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อสร้างแนวปฏบิัติที่ด ี
ในการบูรณาการงานวจิัยกับการพัฒนาท้องถิ่น 

ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบูรณาการงานวิจัย
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ แนวปฏิบัติ บุคลากร / อาจารย์ประจ า 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ KM 
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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........................................................... 
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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. การเข้าถึงความรู้ 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 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และศูนย์วิจัยฯ นัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1  เรื่อง ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน  
     สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) 
สรุปเรื่อง 

ส านักงานผู้อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งเวียนข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ รวม ๓ 
ฉบับ ดังนี้ 

๑. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๒. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
(ศบค) ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ เฝ้าระวังสูง พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่น าร่องด้านการ
ท่องเที่ยว ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) 
(ศบค.) ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖5 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง จ านวนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 

ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ปีการศึกษา 2565 ทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ และได้ก าหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ นั้น 

ในการนี้ จึงขอน าเสนอข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปีการศึกษา 2565  ต่อที่
ประชุม เพ่ือพิจารณาการเปิดห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การพิจารณา 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเปดิห้องเรียนของแตล่ะสาขาวชิา    
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และให้ด าเนินการเปิดห้องเรียนทั้ง 7 สาขาวิชา 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่   ๖.๑  เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 7/๒๕65 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 7/๒๕65  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 7/๒๕65 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

 
 
 

จ านวนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แยกตามสาขาวิชา 
  

        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
       

ล าดับ
ที ่

หน่วยจัด
การศึกษาฯ  

อ าเภอ 

สาขาวิชา 
รวม การศึกษา

ปฐมวัย 
การปกครอง

ท้องถิ่น 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
การ

จัดการ 
สาธารณสุข

ชุมชน 
การ
บัญชี เทคโนโลยีการเกษตร 

1 เมือง 6 11 8 8 7 0 0 40 
2 ปางมะผ้า 11 11 0 0 0 0 0 22 
3 ปาย 7 3 6 0 4 6 1 27 
4 ขุนยวม 11 0 0 0 24 1 0 36 
5 แม่ลาน้อย 2 6 0 1 6 2 0 17 
6 แม่สะเรียง 29 4 0 0 11 8 36 88 

รวม 66 35 14 9 52 17 37 230 
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ปฏิทินการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 

1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565  
2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 ด าเนินการแลว้ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65  
3/2565 วันวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565    ด าเนินการแล้ว  วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565  
4/2565 วนัศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565   
5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  
6/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ด าเนินการแล้ว วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565  
7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
8/2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
9/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565   

10/2565 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   
11/2565 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
12/2565 วันพุธที่ 14  ธันวาคม พ.ศ. 2565   

มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
  
 
 
เลิกประชุม วันที่ 13 มิถุนายน เวลา 14.3๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ตรวจรายงานการประชุม 
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