
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
ครั้งที่ ๒/2564 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) 

………………………………………………………………………………………. 
 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย์ คำประกอบ       ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี 

2. รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์      กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง       กรรมการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์       กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

๕. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต       กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล      กรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๗. ผศ.ดร.วรวชิญ์ จันทร์ฉาย       กรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘. ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง           กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

๙. รศ.ดร.อลิส ชาร์ป       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์       กรรมการ 

รองอธิการบดี 
๒. ผศ.ทศพร พิชัยยา       กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล       กรรมการ 

ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์       

พนักงานปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
 
  



เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 ประธานเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564  
รศ.ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รายงานผล

การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
 

ที่ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนผู้เรียนใหม่ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 (คน) 1,๑๖๒ 
2 จำนวนผู้เรียนสะสม (คน) 1๘,๙๑๖ 
๓ หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือนกมุภาพันธ์-มนีาคม 2564  
 ๓.1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (active) ๑๐ 
 ๓.2 จำนวนผู้เรียนที่ชำระเงินคา่ลงทะเบียน ๗๔ 

๔ Webinar เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564  
 ๔.1 จำนวน Webinar (ครั้ง) ๑ 
 ๔.2 จำนวนผู้เข้าร่วม Webinar (คน) 1,๗๕๔ 

๕ CMU-MOOC เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564  
 ๕.1 จำนวนวชิา CMU-MOOC (วิชา) ๕๑ 
 ๕.2 จำนวนผู้เรียนที่ผา่นการอบรม (คน) 1,๓๔4 

 

นอกจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว รศ.ดร.อลิส ยังได้รายงานผลการ
ดำเนินงานด้าน Digital Marketing เพ่ือสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตร ดังนี้ 

 

ช่องทางการสื่อสาร เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน 
1. Facebook   

Like 15,000 7,315 
Follower 15,000 7,848 
Reach 1,500,000 848,072 
Engagement 111,000 60,520 

2. Instagram   
Follower 100 90 
Reach 50,000 40,967 

3. YouTube   
Subscriber 100 90 
View 50,000 3,117 

4. LINE Official Account   
Friend 5,000 376 

5. Website Analytics   
Social Traffic 18,000 9,057 
User 60,000 36,619 

 



โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ประธานในที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการก่อตั้งวิทยาลัย
การศึกษาตลอดชีวิต นั้นมีเป้าหมายหลักในการให้บริการคนทุกช่วงวัย โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ 
Non-degree ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้เรียนที่ต้องการ Upskill / Reskill  รวมถึงศิษย์เก่า และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ทิ้งกลุ่มผู้เรียนอ่ืนๆ ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตหรือเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษา
ในระดับปริญญา เพียงแค่วิทยาลัยจะต้องกำหนดเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจนว่าจะเน้นลูกค้ากลุ่มไหน และ
ดำเนินการในเรื่องใดก่อน ด้วยกำลังคน และทรัพยากรที่จำกัดจึงขอแนะนำให้วิทยาลัยฯ จัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของงานและลูกค้าให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ วิทยาลัยยังคงต้องตระหนักถึงคุณภาพในเชิงวิชาการของ
หลักสูตรหรือการอบรมที่ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิตด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๒ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2๕๖๔  ณ วันที่ ๒๑  
รศ.ดร.อลิส ชาร์ป ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยฯ ณ วันที่ 

21 มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
  



 
และเนื่องจากผศ.ดร.ปรารถนา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงทำให้จะมีเงิน

ส่วนหนึ่งคงเหลือจากที่ได้วางแผนไว้ จึงคาดว่าจะจัดทำโครงการเพ่ิมเติมเช่น การจัด workshop ให้ผู้สอนหรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปิดกระบวนวิชาเรียนร่วมมากขึ้น รวมถึงการจัด focus 
group ผู้เรียน เพ่ือสำรวจความต้องการ รวมถึงอุปสรรคและปัญหาในการเรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง พลังเกษียณสร้างชาติ : ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยฯ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ได้ร ับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจ ัยแห่งชาติ  จำนวน 

๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ MEDEE พลังเกษียณสร้างชาติฯ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
นี้คือ ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คนทั่วประเทศ  

 



 
โดยการพัฒนาและส่งเสริมทักษะงานให้กับกลุ่มคนวัยเกษียณนี้ จะทำผ่านรูปแบบกิจกรรม 7 

กิจกรรมหลัก อันได้แก ่
๑) พัฒนาโรงเรียนผู ้สูงอายุดิจิทัล “เกษียณมีดี” (MEDEE Digital School) ในรูปแบบของ

โรงเรียนออนไลน์ 
๒) สร้าง“ชุมชนคนมีดี” เพื ่อสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community - PLC) 
๓) สร้าง MEDEE Online Marketplace “ตลาดคนมีดี” จะเป็นแหล่งรวมรวมขายสินค้าหรือ

บริการ 
๔) สร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น (Multi-Sector Collaboration) สู่การรับรู้และเข้าสู่ระบบ

นิเวศ “มีดี” 
๕) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สูงวัย (Inspiration and Best Practice) แบบวีดีโอหรือสัมมนา

ออนไลน์ 
๖) จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดตัวโครงการ (Cross-Generation Launch Event) 
๗) ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบนิเวศ และการวิจัยเพื่อการพัฒนา (Surveys and 

Research) 

 

 

  



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ครั้งที่ 

1/256๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 256๔ ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

2564 แล้ว ประธานจึงขอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร 
ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ไดร้ายงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ในส่วนการออกแบบโลโก ้ ได้ปรับปรุงตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเพ่ิมคำว่า Education เข้าไปในโลโก้เพ่ือให้
สามารถสื่อถึงหน้าที่หรือบทบาทขององค์กร รวมถึงได้ปรับรูปสัญลักษณแ์ละการไล่สีในโลโก้ให้สื่อถึงงวงช้างได้
ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

 

 
 
และหลังจากนี้จะได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น มีการออกแบบที่ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ User Experience ของผู้ใช้งานทั้งในฝั่งผู้เรียน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ดูแลระบบ 
รวมถึงมีการสื่อสารให้ผู้ใช้รู้จักวิทยาลัยและบริการของวิทยาลัยมากขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

  



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการจ้างงานและพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย และได้ส่ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อดำเนินการรับสมัครผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดย
เปิดรับสมัครจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คนรวมทั้งสิ้น 1,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นโครงการ
ทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1. ผศ.ดร.ปรารถนา แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบัณฑิตวิทยาลัย ใน
เบื้องต้นคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าควรมีส่วนลดให้ผู้เรียนจากระบบการศึกษาตลอดชีวิต ที่ได้ผ่าน
การสะสมหน่วยกิตในกระบวนวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แล้วเทียบโอนหน่วยกิต เพ่ือศึกษาต่อในระดับ
ปริญญา แต่จะมีส่วนลดเท่าไร และดำเนินการอย่างไรนั้นทางบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการประชุมร่วมกับสำนัก
ทะเบียนเพื่อสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง  

 
 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 
(นางปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์)         (รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป) 
     พนักงานปฏิบัติงาน    รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง) 

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
        กรรมการและเลขานุการ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


