
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
ครั้งที่ 1/2564 

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. ผศ.ทศพร พิชัยยา       กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง       กรรมการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต       กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล      กรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ผศ.ดร.วรวชิญ์ จันทร์ฉาย       กรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล       กรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง          กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

10. รศ.ดร.อลิส ชาร์ป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์       กรรมการ 

รองอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์       กรรมการ 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร        

รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
2. นางปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์       

พนักงานปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 
 ประธานเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 จำนวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนและผู้เรียนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นและ CMU-MOOC 
ในเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564  
รศ.ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้แจ้งว่า

นับตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป จะทำการรายงานผลการดำเนินงานทั้งในรูปแบบผลงานตาม OKR คือ
สรุปจำนวนหลักสูตรและจำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรม และรายงานผลดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในบทบาท
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะนำเสนอสรุปในรูปแบบรายรับของแต่ละเดือน และการดำเนินงานในบทบาทของ
การส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ (CSR) ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบของจำนวนผู้เข้าถึงความรู้ผ่านแพลตฟอร์มของ
วิทยาลัยฯ โดยผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 มีดังนี้  

 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนผู้เรียนใหม่ เดือนมกราคม 2564 (คน) 1,283 
2 จำนวนผู้เรียนสะสม (คน) 17,592 
3 รายได ้ในปีงบประมาณ 2564 (บาท)   
 3.1 หลักสูตรอบรมระยะสั้น 816,402 
 3.2 กระบวนวิชาเรียนร่วม 123,290 

4 หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือนมกราคม 2564  
 4.1 จำนวนหลักสูตร 21 
 4.2 จำนวนผู้เรียนทีช่ำระเงินค่าลงทะเบียน 364 

5 กระบวนวิชาเรียนร่วม เดือนมกราคม 2564  
 5.1 จำนวนวชิาเรียนร่วม (section) - 
     5.1.1 วิชาในระดับปริญญาตรี - 
     5.1.2 วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา - 
 5.2 จำนวนผู้เรียนที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน - 

6 Webinar เดือนมกราคม 2564  
 6.1 จำนวน Webinar (ครั้ง) 1 
 6.2 จำนวนผู้เข้าร่วม Webinar (คน) 1,859 

7 CMU-MOOC เดือนมกราคม 2564  
 7.1 จำนวนวชิา CMU-MOOC (วิชา) 48 
 7.2 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรม (คน 1,184 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
  



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ครั้งที่ 

11/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 

2564 แล้ว ประธานจึงขอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร 
ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ไดร้ายงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษาในการพัฒนา
แบรนด์ขององค์กร โดยได้เริ่มทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบในการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร 
การออกแบบโลโก้ การกำหนดบุคลิกภาพองค์กร สีหลักและสีรองในการออกแบบสื่อ โดยขณะนี้ได้มีการ
ออกแบบโลโก้ใหม่ และอยู่ในกระบวนการทดสอบการรับรู้โลโก้และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโลโก ้

 
ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นว่าเนื่องจากคำว่า Lifelong เป็นคำสามัญทั่วไป จึงขอให้

พิจารณาเพ่ิมคำว่า Education เข้าไปในโลโกเ้พ่ือให้สามารถสื่อถึงหน้าที่หรือบทบาทขององค์กรได้ 
 

3.2 การกำหนดลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ไม่ต้องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

รศ.ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้แจ้งว่า
สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีส่วนงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่ไม่ต้องการขอรับรอง
สมรรถนะ หรือขอเก็บสะสมหน่วยกิตใดๆ และเป็นงานบริการวิชาการท่ีส่วนงานดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว 
เช่น   

- หลักสูตรจัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะก๋ันออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- New Gen Influencer: ติดอาวุธ สร้างกลยุทธ์ นักสื่อสารยุคใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน 
- English plus SDGs Training Certificate program สถาบันภาษา 
- Business Events in the Next Normal คณะเศรษฐศาสตร์ 



 
แตก่ารกำหนดให้ส่วนงานต้องเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ และมหาวิทยาลัย นั้นต้องดำเนินการล่วงหน้าเป็นเวลานานและกลายเป็นข้อจำกัดของการเปิด
บริการวิชาการผ่านโครงการฯ  ทางโครงการฯ จึงขอกำหนดลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ไม่ต้องเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ 

เงื่อนไข  
1. เป็นงานบริการวิชาการของส่วนงานที่มีบุคลากรมช.เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ี

สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของส่วนงาน 
2. ไม่ขอรับรองสมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิต  
 
ที่ประชุมเห็นชอบ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ควรทำเป็นสรุปรายละเอียดหลักสูตรและนำมาแจ้ง

ที่ประชุมเพ่ือทราบในการประชุมทุกเดือน 
ทั้งนี้ มีประเด็นหารือเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. ในกรณีที่หลักสูตรไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (600  บาท)  
2. ในกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแต่ต้องการขอยกเว้นค่าบำรุงให้ทำเรื่องขอยกเว้นตาม

กระบวนการ  
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้โครงการจัดตั้งฯ ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือของดเว้นค่าบำรุง

มหาวิทยาลัยผ่านที่ประชุมกบม. ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1   หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา
เซลล์เม็ดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยเป็นหลักสูตรรับรองสมรรถนะและสะสมหน่วยกิตบางส่วน  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  
  1) ขอพิจารณาปรับชื่อหลักสูตร โดยเอาจำนวนหน่วยกิตออกได้หรือไม่ เพราะอาจทำให้
เข้าใจผิดไปถึงจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้ 
  2) ขอเพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรและต้นสังกัด  
   
 4.2   หลักสูตรอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้เพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนหรือ
วิทยากรและต้นสังกัด ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวไม่เก็บค่าอบรม ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่าหากหลักสูตรมีบุคลากร
มช.เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ก็เห็นควรให้เสนอของดเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยต่อไป  
  



4.3   (ร่าง) แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (ระยะ 3 ปี) 
ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้นำเสนอ

ร่างแผนปฏิบัติงานของโครงการจัดตั้งฯ เพ่ือเป็นกรอบในการทำงาน ดังต่อไปนี้ 
1. บทบาทหน้าที่ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

ได้แก่ 
1.1 บทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing House: MH) และพัฒนาหลักสูตร 

1) หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ดำเนินการโดยส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
2) กระบวนวิชาเรียนร่วม 
3) Lifelong Academy 

1.2 บทบาทในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ (University Social Responsibility 
:USR) 
1) โครงการ MEDEE พลังเกษียณสร้างชาติ 
2) โครงการ EdSociate  
3) โครงการ Resilience the Series 
4) โครงการนักวิทย์ติด Cook 
5) โครงการบริการวิชาการ Podcast: What’s up Chiang Mai? 
6) การสนับสนุน CMU People Development (System support) 
7) CMU MOOC (ร่วมกับ ITSC) 

2. ทั้ง 2 บทบาทมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการ
รับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการของโครงการฯ โดยมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสาร ดังภาพ 

 

 
 
  



3. โดยในปี 2563 – 2564 โครงการจัดตั้งฯ ได้รับสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จาก
มหาวิทยาลัย และที่ผ่านมามีการดำเนินงานโดยเน้นบทบาทการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้มากกว่าการส่งเสริม
การตลาดให้แก่หลักสูตรในมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ในอนาคตจึงมีเป้าหมายที่สร้างความสมดุลของทั้ง 2 บทบาท รวมถึงปรับสัดส่วนเงิน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดมากข้ึน ลดสัดส่วนการใช้เงินจาก
มหาวิทยาลัยสำหรับกิจกรรม USR และผันไปใช้เงินงบประมาณจากส่วนงานอื่นผ่านการยื่นเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณ 

 
  จากกรอบการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้ร่างเป็นแผนปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 

 



 
 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในการพัฒนาแผนปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม
เสนอให้จัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ขององค์กรเพ่ิมเติม เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และ
บุคลากรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - 

 

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

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง) 

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
        กรรมการและเลขานุการ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


