๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายสุเทพ
๒. นายแพทย์พงษ์พจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายภานุเดช
๕. นายจิระ
๖. นายรอน
๗. พ.ต.ท.จักร์
๘. นายประเสริฐ
๙. ผศ.ดร.สุริยจรัส
๑๐. นายโยธิน
๑๑. นางพิมพกานต์

นุชทรวง
ธีรานันตชัย
จีนาคา
ไชยสกุล
พานิชยานนท์
ใจกันทา
สายแก้ว
วิริยะภาพ
เตชะตันมีนสกุล
บุญเฉลย
เชาวลิต

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คูสินทรัพย์
คงเพชรศักดิ์
กวีวัฒน์

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ใจสุวรรณ
เรียงไรสวัสดิ์
ปัญญา
มหาวรรณ์
ดวงมณี
อินตากาศ
ธรรมดีกุล
จันทร์สระคู
วงษ์สุวรรณ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)
๑. นายคมสัน
๒. นายบุญยืน
๓. นายสุบัณกร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางกันทนา
นางจินตนา
นายทรงศักดิ์
นายสุรินทร์
ผศ.ดร.จตุรงค์
นางสาวดวงสมร
นางสาวสมนวรรณ
นายปวัฒน์
นางสาวสุธิตา

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนายสุเทพ นุชทรวง ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
นายสุเทพ นุชทรวง ประธานในที่ประชุ ม ได้กล่าวเปิดประชุมและให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตน
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จํานวน ๙ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
๑๑ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ยินดีต้อนรับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ ผศ.ดร.สุ ริ ย จรั ส เตชะตั น มี น สกุ ล ซึ่ ง เป็ น กรรมการผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แทนตําแหน่งที่ว่างลง และกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงมณี
ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งมาบรรจุใหม่และรับผิดชอบงานในสานักวิชาการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ครั้งที่ ๒)
สรุปเรื่อง
งานงบประมาณ แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้ งที่ ๒) ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน รวมวงเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๔,๑๙๙,๖๔๕.๐๐ บาท
ซึ่งจาแนกเป็น
๑. งบบุคลากร
วงเงิน ๙๘๘,๒๙๐ บาท
๒. งบดาเนินงาน
วงเงิน ๒๓๒,๕๐๐ บาท
๓. งบลงทุน
วงเงิน ๒๗๔,๕๐๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน
วงเงิน ๒,๗๐๔,๓๕๕ บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๙,๖๔๕.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
หน้ า นี้ แ ล้ ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน ครั้ งที่ ๘/2563
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
- ไม่มี
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานงบประมาณ แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส านั ก งานบริห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ จั ด สรรอนุ มั ติ แ ละโอน
งบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔ ,๖ ๐ ๖ ,๕ ๗ ๕ .๐ ๐ บ า ท
ขณะนี้การดาเนินการเบิกจ่าย เป็นดังนี้
- ผูกพันงบประมาณ
จานวน
๕๔๐,๘๕๖.๔๐
บาท
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว
จานวน
๙๑๑,๓๔๕.๕๙
บาท
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จานวน
๑,๔๕๒,๒๐๑.๙๙
บาท
- คงเหลือเงินงบประมาณ
จานวน
๓,๑๕๔,๓๗๓.๐๑
บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
ตามที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน ได้ รั บ งบประมาณในโครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม โดยกลุ่มเป้าหมายคนจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามข้อ มูล Thai People Map and
Analytics Platform (TPMAP) ที่จัดทําโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมกับ NECTEC
จํานวน 20,๙๒๔ คน ครอบคลุม ๗ อําเภอ ๔๕ ตําบล ๔๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งจําแนกเป็น

๕
อําเภอเมือง
๖.๑ %
อําเภอปางมะผ้า ๑๑.๘ %
อําเภอปาย
๘.๖ %
อําเภอขุนยวม
๑๔ %
อําเภอแม่ลาน้อย ๗.๕ %
อําเภอแม่สะเรียง ๑๐.๙ %
อําเภอสบเมย
๔๑.๑ %
การสํารวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขณะนี้มีแบบสํารวจทั้งหมด ๕,๐๑๙ ชุด ความก้าวหน้าในการ
จัดเก็บข้อมูลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ ๔,๙๗๖ ชุด ดังนี้
อําเภอเมือง
๒๒๑
ชุด
อําเภอปางมะผ้า
๔๖๘
ชุด
อําเภอปาย
๗๙
ชุด
อําเภอขุนยวม
๕๒๘
ชุด
อําเภอแม่ลาน้อย ๔๗๙
ชุด
อําเภอแม่สะเรียง
๙๕๒
ชุด
อําเภอสบเมย
๒,๒๔๙
ชุด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สรุปเรื่อง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอนได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.)
โดยดําเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับผู้มีผล
การเรียนดีและยากจน จํานวน 30 ทุน โดยมีผู้มาสมัครขอรับทุน ๓๙ ราย ผ่านการคัดกรอง ๓๐ ราย ยืนยันและทํา
สัญญารับทุน ๒๓ ราย ปัจจุบัน สละสิทธิ์ ๓ ราย คงเหลือ ๒๐ ราย ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการปัจจุบัน มีดังนี้
ข้อมูลนักศึกษา
- นักศึกษาที่เหลือ ณ ปัจจุบัน ๒๐ ราย
- ช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น ถึ ง วั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ ได้ มี กิ จ กรรมการเยี่ ย มบ้ าน พบว่ า มี นั ก ศึ ก ษา
จํานวน ๔ ราย ทํางานที่เฮินไต รีสอร์ท
- นั กศึกษาจํานวน ๗ ราย ช่วยเก็บ ข้อมูล และคีย์ข้อมูล ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒ นาพื้ นที่เพื่อแก้ไขปัญ หา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖
ข้อมูลด้านที่พัก
- มีนักศึกษาที่เข้าพักหอพักที่จัดไว้ จํานวน ๙ ราย จะเข้าพักเพิ่มในภาคเรียนที่ ๒ อีก ๓ ราย
- ปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อฝึกการหารายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา โดยพัฒนาเป็นโรงเรือนระบบ
Smart farm

กิจกรรมในช่วงต่อไป
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทีมงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังการเสนอโครงการในปี ๒๕๖๔
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทีมงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังเรื่องการเงินและบัญชีของโครงการ
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๗
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมที่ 5/2562 เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสําหรับ
ใช้ในการประเมินความสามารถและผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่
และนํามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบกั บใน
คราวประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563 ประจําเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้ง
กรรมการประเมิน ดังนี้
๑. สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จานวน ๓ คน เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
ลาดับที่ ๑ นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานกรรมการ
ลาดับที่ ๒ นายจิระ พาณิชยานนท์
กรรมการ
ลาดับที่ ๓ พ.ต.ท.จักร์ สายแก้ว
กรรมการ
๒. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
เป็นประธาน และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ เพื่อประเมินรองผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชน
ลาดับที่ ๑ นายโยธิน บุญเฉลย
ประธานกรรมการ
ลาดับที่ ๒ นายภานุเดช ไชยสกุล
กรรมการ
ลาดับที่ ๓ นายรอน ใจกันทา
กรรมการ
และผลการประเมิน มีดังนี้
๑. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน นายโยธิน บุญเฉลย รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับ ดี
๒. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ อยู่ในระดับ ดีมาก
การพิจารณา
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน จึ งขอเสนอผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการและรอง
ผู้อานวยการวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๘
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้

ผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59 ผลการดําเนินงานระดับดี โดยมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน 5.00 ผลการดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
สรุป ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา 2562 พบว่า
กิจกรรมที่ดาเนินการได้ดีที่สุดคือ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ และกิจกรรมที่เป็นประเด็นปัญหาและต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่า งยิ่ง ต่อการพัฒนาสถานศึกษา หากไม่เร่งดาเนินการจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อ
สถานศึกษา

๙

๑๐
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผู้บริหารควรนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในทุกหลักสูตร โดยนําผลลัพธ์จากการประเมินมาพิจารณา
โดยวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ในแต่ละองค์ป ระกอบ ว่าองค์ประกอบใดในหลั กสู ตรใดมีปัญ หาในด้านใด ควรนํ ามา
พิจารณาหาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ของวิทยาลัย ให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
2. การพัฒนานักศึกษาในกิจกรรมนักศึกษาควรเริ่มต้นจากการนําแผนกลยุทธ์ด้านผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ มา
เป็นประเด็นหลักในการกําหนดแนวทาง และเชื่อมโยงในกิจกรรมโครงการรวมทั้งการนําผลลัพธ์ ที่แสดงความสําเร็จ
ของโครงการที่ชัดเจนมาสรุปผลลัพธ์ และนําไปสู่ผลลัพธ์ของแผนของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจํานวนมาก แสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูง
จึงสามารถจัดหาโครงการวิจัยจากแหล่งทุนที่มีชื่อเสียงได้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงควรนํานักวิจัยรุ่นใหม่มาร่วมดําเนินงานกิจกรรมด้านงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักวิจัย
หน้าใหม่ มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ จะทําให้วิทยาลัยสามารถนําเสนอโครงการวิจัย ต่อแหล่งทุนภายนอกได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อนําไปสู่
การจัดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งจะสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
2. ควรให้ ความสํ าคัญ การทางานวิจัย เชิงสหวิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อจะทําให้ นักวิจัยของวิทยาลั ยสามารถนําความ
หลากหลายของวิชาชี พมาสู่การสร้างงานวิจัย รวมทั้งควรนํางานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนมาบูรณาการ
กับการบริการวิชาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน จะทําให้สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ รวมทั้งนําผลลัพธ์
ไปสู่การสร้างงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม
3. ควรมีการบริหารงบประมาณงานวิจัย และผลงานวิจัย ให้มีความสมดุล โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่จัดหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกได้ ในจํ า นวนมาก และนํ ามาพั ฒ นางานวิ จั ย ให้ เสร็ จ ในระยะเวลาที่ กํ าหนดจะส่ งผลให้ ก ารใช้ เงิน และ
ผลงานวิจัย จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 10
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
จุดแข็ง
มีงานบริการวิชาการที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรหาวิธีการจัดหางบประมาณ แหล่งทุนจากภายนอก รวมทั้งงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จและพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่
ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย มาเป็นงบประมาณในการนํามาสู่บริการวิชาการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดิน

๑๑
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การบริการวิชาการควรเริ่มจากการนํ าประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนกลยุทธ์ มาเป็นประเด็นหลักที่จัดโครงการ
บริการวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย และนําตัวบ่งชี้จากยุทธศาสตร์มาเป็นข้อมูลเพื่อประเมินความสําเร็จของการจัดทํา
กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อส่งผลให้ยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมาย
2. ควรให้ความสําคัญกับการจัดบริการวิชาการด้านวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยโดย
นํามาจัดโครงการเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นแหล่งงบประมาณอีกแหล่งหนึ่ง และจะทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
ความทันสมัย มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรนําประเด็นยุทธศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
จะทําให้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นถิ่นได้ รวมทั้งการจัดทาศิลปะและ
วัฒนธรรมในโอกาสต่อไป ควรให้ความสําคัญกับการสืบสานสร้ างสรรค์และพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อ
สร้างคุณค่าให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการปรับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยให้มีความทันสมัยสอดคล้องบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีการประเมินผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน(OKRs- Objective
Key Results) มาสู่การปฏิบัติจะทําให้วิทยาลัย มีการนํายุทธศาสตร์ที่ทันสมัย มีผลลัพธ์ชัดเจนและนําสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นสามารถนํามาเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตามระยะเวลาที่แผนกลยุทธ์กําหนดไว้
2. ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ สามารถจัดทําแผน ปฏิบัติ กํากับติดตาม กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน
3. ควรให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรกําหนดว่า
บุคลากร 1 คน ควรได้รับการพัฒ นาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
รายบุคคล โดยบุคลากรนั้นๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนํามาวิเคราะห์แ ละกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาของแต่ละคน
ให้ชัดเจน และนําสู่การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นไปตามรายปีที่แผนกลยุทธ์กําหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการวางแผนและการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวินัยทาง
การเงิน มีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ การได้รับงบประมาณกับการใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล และเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับที่ราชการกําหนด และควรระมัดระวังไม่เกิดการใช้จ่ายเกินดุล จะส่งผลต่อการบริหารและการ
พั ฒ นางานภายในวิ ท ยาลั ย หรื อ อาจเป็ น ปั ญ หาถึ งขั้ น วิ ก ฤติ ได้ ในอนาคต สภาสถาบั น และสภาวิ ช าการควรให้
ความสําคัญ มีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาและหาทางออกให้กับหน่วยงาน

๑๒
2. จากสภาวะปัจจุบันการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศประสบวิกฤติอย่างรุนแรงทั้งด้านผู้เรียน และการใช้
งบประมาณกับกิจกรรมที่ดําเนินงานไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรที่จะให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารให้กระชับ
ยืดหยุ่น สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ควรวิเคราะห์ปริมาณงานกับบุคลากรที่เหมาะสมกับงานและใช้คนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อจะส่งผลให้วิทยาลัยสามารถคงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
3. ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในวิทยาลัยให้ ความสําคัญกับการจัดทําระบบฐานข้อมูล จัดทําระบบและกลไก
ของการปฏิบั ติงานแต่ละด้านให้ เหมาะสม นํ าระบบสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อจะสามารถทางานทดแทนกันได้
4. ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยเห็นประโยชน์และคุณค่าของระบบบริหารงานคุณภาพ
การศึกษาในทุก ๆ มิติ ว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรและวิทยาลัยอย่างไรบ้าง และบุคลากรทุกคน
ควรเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวบ่งชี้ที่กําหนด รวมทั้งวิธีการจัดทําแบบรายงาน
ประเมินตนเองที่ถูกต้อง เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยไปสู่สาธารณชนอย่างมีคุณค่า
5. ผู้บริหารควรพิจารณาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายพื้นที่และแต่ละพื้นที่มีจํานวนผู้เรียนน้อยมาก
บางหลักสูตรในบางพื้นที่มีผู้เรียนเพียง 1 คน ซึ่งไม่เกิดความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายควรหาวิธีการบริหาร
จัดการอย่ างเหมาะสมหรือนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ อส่ งผลให้
นโยบายฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษายังคงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันจะสามารถประหยัดต้นทุน
บางส่วนได้ ซึ่งจะส่งผลให้วิทยาลัยจะดําเนินการได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินระดับหลักสูตร

๑๓
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร 3 ท่าน มี 2 ท่านที่มีความรู้บริหารธุรกิจ แต่อีก 1 ท่านจบด้านเทคโนโลยีคมนาคม ซึ่ง
อาจมีปัญหาต่อการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับการบูรณาการระบบสารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ เห็นควรให้อาจารย์มีการ
ฝึกอบรมบริหารสารสนเทศเชื่อมโยงกับการบริหารธุรกิจ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรที่มาจากภายนอก ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ ซึ่งอาจจะไม่มี
เวลาในการทุ่มเทดูแลหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ จึงควรจัดหาผู้ประสานงานที่มีศักยภาพ มาทําหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ
ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าศึกษามีงานประจําอยู่แล้ว และ
เราจะนับเฉพาะผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงาน จึงส่งผลให้คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินสูง แต่หลักสูตรควร
คํานึงว่าผู้ที่ทํางานอยู่แล้ว นําความรู้มาพัฒนางานของตนได้ดีขึ้นเพียงใด เพื่อแสดงถึงศักยภาพของการเรียนใน
หลักสูตร
2. หลักสูตรควรปรับแบบประเมินของผู้สําเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทําประโยชน์ให้ชุมชน ให้ตอบคําถามของ
องค์ประกอบนี้ให้ชัดเจน และควรระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ตอบแบบสอบถาม และจัดทําแบบสอบถามให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีแนวปฏิบัติที่เป็นจริงและถูกต้อง สามารถทําให้หลักสูตรนํามาวิเคราะห์
และหาทางแก้ปัญหาได้
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่หลักสูตรดําเนินการ และถือว่าได้ดําเนินการอย่างครบถ้วน แต่ผลการดําเนินการจริงพบว่า
นักศึกษาออกกลางคันมีเปอร์เซ็นต์สูงมาก ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพในการดูแลนักศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
ดังนั้นหลักสูตรควรพิจารณาหาแนวทางที่จะดําเนินการให้เหมาะสมและควรติดตามผลลัพธ์ของการให้คําปรึกษาด้วย
นอกจากนั้นหลักสูตรควรนํากิจกรรมพัฒนานักศึกษามาบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่วิทยาลัยกําหนด และเห็นผลการดําเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับจํานวนนักศึกษารับเข้าตามแผนรับ และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งอัตราคง
อยู่และความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยพิจารณาว่าแนวโน้มของการดูแลนักศึกษาจะส่งผลให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาและอัตราการคงอยู่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้งการพิจารณาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีหน่วยจัดการศึกษาค่อนข้างมาก และแต่ละหน่วยจัดการศึกษามีผู้เรียนน้อยควรหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข

๑๔
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีการกําหนดรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่ยังไม่ดําเนินการ
เรื่องการทํากิจกรรมให้สอดคล้องกับบุคลากรที่ดํารงตําแหน่ง ว่าเข้ามาทํางานโดยวิธีการใดและจะทําอย่างไรให้
อาจารย์ทํางานได้ตรงกับความต้องการ การบริหารอาจารย์ยังขาดการให้ความสําคัญกับการสื่อสาร การสร้างความ
เข้าใจ การสร้างแรงจูงใจ ที่ควรดําเนินการให้เป็นระบบ และให้อาจารย์ทุกคนมีความสุขในการทํางานในองค์กร
ขณะเดียวกันหลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 5 ปีตามแผนกลยุทธ์สําหรับผู้ที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ครอบคลุมครบถ้วน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรควรพิจารณาว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
แตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร และหลักสูตรใหม่มีจุดเด่นที่จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนได้ดีกว่าหลักสูตรเดิมอย่างไร
บ้าง มีการแสดงอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาชัดเจนหรือไม่ รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆไปเพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
2. การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียนพบว่า หลักสูตรควรทํากิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วนตามหลัก PDCA และให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลใน มคอ.2 มาเป็นหลัก
ในการจัดทําแผนการเรียนและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน รวมทั้งควรหาแนวทางในการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรนําเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงกายภาพ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน แต่หลักสูตรไม่ได้คํานึงถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนในหลักสูตร เช่น โปรแกรมซอฟท์แวร์ ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จะทําให้
นักศึกษาไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้ เพื่อทําให้เกิดความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ข้อเสนอในภาพรวม
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรสร้างความเข้าใจกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรที่สถาบันกําหนด และควรสร้างความเข้าใจในการเขียน SAR ที่ถูกต้อง โดยบุคลการในหลักสูตรจะต้อง
วางแผนในการทํากิจกรรมด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมให้
ชัดเจน เพื่อจะได้ติดตามผลลัพธ์จากการบริหารหลักสูตรได้ หากมีปัญหาจะต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นํา PDCA มาใช้อย่างเป็นระบบ)

๑๕
2. บุ คลากรในหลั กสู ตร ควรมีส่ว นร่วมในการบริห ารจัดการหลั กสู ตร โดยถือว่าเป็นภารกิจร่ว มกันในการพัฒ นา
คุณ ภาพของหลั กสู ตรที่อาจารย์ แต่ล ะคนเกี่ย วข้อง รวมทั้งสายสนับ สนุ นที่ส นับสนุนข้อมูล ในการดําเนิ นการของ
หลักสูตร ควรวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมีความเชื่อมโยงและ
สร้างความเข้าใจร่วมกันได้
การพิจารณา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2562
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การด าเนิ น การเพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ควรมี ก ารจั ด ระบบการจั ด การที่ ดี
นาโดยผู้รับผิดชอบหลัก
๒. เห็นควรให้มีการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในปีถัดไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณารายงานผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาภาค
การศึกษา ที่ 2/2562 รายวิชาที่มีผลการเรียน I
สรุปเรื่อง
จากการประชุม อาจารย์ ป ระจํ าหลั กสู ต ร ครั้งที่ 5/2563 เมื่ อวัน ศุกร์ที่ 16 เดื อนตุล าคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมมีมติให้ติดตามรายวิชาที่มีผลการเรียน I ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562 และสํานักวิชาการได้ดําเนินการ
ติดตามแล้ว ดังนี้
สรุปผลการติดตามการแก้ไขผลการเรียน I อัพเดท ณ 17 พฤศจิกายน 2563

2
2

1
5
6

2
2

รวม

สาธารณสุขชุมชน

4
5
1
14
24

การจัดการทั่วไป

12
3
16
1
9
41

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.เมือง
อ.แม่สะเรียง
อ.แม่ลาน้อย
อ.ขุนยวม
อ.ปาย
อ.ปางมะผ้า
รวม

ปกครองท้องถิ่น

หน่วยจัดการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

จานวนติด I (แยกสาขาวิชา)

7
24
3
17
1
23
75

แก้ไขแล้ว

คงเหลือติด I

7
1
0
15
0
16
39

0
23
3
2
1
7
36

๑๖
อัพเดทผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติและแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว
หน่วยจัด
การศึกษา
อ.เมือง
อ.แม่สะเรียง

B+

การแจกแจงระดับผลการเรียน (ร้อยละ)
B
C+
C
D+
D
I

F

รวม

48

59

21

282

(25.9) (17.0) (20.9) (9.9) (10.6) (3.2) (5.0) (0.0) (7.4)
90
70
67
35
18
4
5
23
16

328

จานวน
วิชา

A

45

73

35

28

30

9

14

0

(27.4) (21.3) (20.4) (10.7) (5.5) (1.2) (1.5) (7.0) (4.9)
อ.แม่ลาน้อย

24

23

35

33

19

4

1

2

3

0

120

(19.2) (29.2) (27.5) (15.8) (3.3) (0.8) (1.7) (2.5) (0.0)
อ.ขุนยวม

30

43

31

16

4

(35.8) (25.8) (13.3) (3.3)
อ.ปาย

26

24

27

32

17

6

6

2

2

20

130

(5.0) (5.0) (1.7) (1.7) (16.7)
6

1

2

1

1

111

(18.5) (20.8) (24.6) (13.1) (4.6) (0.8) (1.5) (0.8) (0.8)
อ.ปางมะผ้า

22

23

31

53

10

23

0

4

7

29

180

(17.7) (23.8) (40.8) (7.7) (17.7) (0.0) (3.1) (5.4) (22.3)
รวม
(ร้อยละ)
หมายเหตุ :

182

276

242

260

113

(24.0) (21.0) (22.6) (9.8)

87

21

29

36

87

(7.6) (1.8) (2.5) (3.1) (7.6)

ผลการเรียน I ต้องแก้ไขก่อนสิ้นภาคเรียนในเทอมถัดไป เทอม 1/2563 ( 13 ธันวาคม 2563)

การพิจารณา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัตผิ ลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจําภาคการศึกษา ที่ 2/2562

1,151

๑๗
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาการเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาหรับนักศึกษา รุ่น 2563
สรุปเรื่อง
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีเกณฑ์ในการเปิดห้องเรียนคือ จํานวนห้องเรียน = จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
25
ดังนั้น จํานวนห้องเรียนของนักศึกษา รุ่น 2563 เท่ากับ 241 = 9.64  10 ห้องเรียน
สํานักวิชาการ ได้เสนอข้อมูลการเปิดห้องเรียน สําหรับนักศึกษา รุ่น 2563 ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ในการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์
ZOOM กับหน่วยจัดการศึกษาฯทุกอําเภอ ที่ประชุมได้มีมติให้เปิดห้องเรียน สําหรับนักศึกษา รุ่น 2563 ดังนี้
สาขาวิชา
หน่วยจัดการศึกษา
การศึกษา
อําเภอ
ปฐมวัย
เมือง
ปาย
ปางมะผ้า
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
(รร.ล่องแพวิทยา)
จํานวนรวม

15
11
7
9
2
26

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น
15
17
8
2
5
8

17

18

87

73

คอมพิว
เทคโนโลยี
การ สาธารณสุข
เตอร์
การบัญชี การเกษตร
จัดการ
ชุมชน
ธุรกิจ
(ทุน กสศ.)
10
6
13
9

14

9

20

รวม
59
37
15
11
7
77
35

10

15

27

9

20

241

1. ห้องเรียนที่อําเภอเมือง เปิดจํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน การจัดการ(อําเภอปายรวมกับอําเภอเมือง)
2. อําเภอปาย และอําเภอปางมะผ้า เปิดห้องเรียนรวมกัน จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การปกครองท้องถิ่น
3. อําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง เปิดห้องเรียนรวมกัน จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น
4. จํานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การบัญชี เทคโนโลยีการเกษตร (ทุน กสศ.) ให้เปิด
ห้องเรียนที่อําเภอแม่สะเรียง
5. อําเภอแม่สะเรียง (ห้ องเรียน รร.ล่ องแพวิทยา) เปิ ดห้ องเรียน จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น

๑๘
และจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ที่ประชุมมีมติให้เปิดห้องเรียน สําหรับนักศึกษา รุ่น 2563 ให้เปิดห้องเรียนตามเกณฑ์จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายละเอียดดังนี้
ห้องเรียนที่ 1 ให้รวมสาขาวิชาการจัดการ (อ.เมือง และ อ.ปาย) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชา
การบัญชี เรียนรวมกันโดยเลือกว่าจะเปิดสาขาวิชาใด
ห้องเรียนที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.เมือง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน
ห้องเรียนที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน
ห้องเรียนที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อ.เมือง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน
ห้องเรียนที่ 5 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน
ห้องเรียนที่ 6 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน
ห้องเรียนที่ 7-8 ห้องเรียนที่ รร.ล่องแพวิทยา ให้เปิดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
ห้องเรียนที่ 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ทุน กสศ.) ให้เรียนที่ อ.แม่สะเรียง
การพิจารณา
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน จึ ง ขอให้ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและ
ข้อเสนอแนะการเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการวิชาการ ในที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง เพื่อพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะดําเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษารุ่น 2562
และรุ่น 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และนักศึกษารุ่น 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(ทุน กสศ.)
ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ โดยเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชา
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔. สาขาวิชาการจัดการ
๕. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๖. สาขาวิชาการบัญชี
๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาฯ ทุกอําเภอได้มีการสรรหาอาจารย์ผู้สอน ประจํารายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ศักยภาพและคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว

๑๙
การพิจารณา
ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563
สรุปเรื่อง
ด้ว ย สถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน อาศัย ความในมาตรา 18 (3) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชน
พ.ศ. 2558 และมติส ภาสถาบั น วิทยาลั ย ชุมชนในคราวประชุ มครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ได้ออกระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
หน่ ว ยจั ดการศึกษาวิ ทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอน อําเภอแม่ส ะเรียง จะดําเนิ นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 7 หลักสูตร (วิชา) ดังนี้
๑. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
๒. พลังของแผ่นดิน
๓. ช่างเกษตรเบื้องต้น
๔. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
๕. การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
๖. การขยายพันธุ์พืช
๗. ชลประทานเพื่อการเกษตร
สําหรับผู้เรียนในศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จํานวน ๔ คน โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนร่วม
ห้องเรียน(Sit in) บูรณาการร่วมกับหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ห้องเรียนหน่วยจัดการศึกษา
อําเภอแม่สะเรียง โดยไม่มีการเบิกค่าตอบแทนสําหรับอาจารย์ผู้สอน และจัดให้มีการบริห ารหลักสูตรตามระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
การพิจารณา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๒๐
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง เพื่อพิจารณาติดตามการดาเนินการคืนสภาพนักศึกษา
สรุปเรื่อง
การดําเนินการด้านการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนผลการเรียน กรณีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
นางสาวกรรณิการ์ กัมปนาทวิจิตกุล
สาระสาคัญ
ตามที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอนได้ รั บ การประสานจากหน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาอ าเภอปางมะผ้ า กรณี
นางสาวกรรณิการ์ กัมปนาทวิจิตกุล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัสนักศึกษา ๖๐๐๑๐๕๒๔๒๐๐๑๘ ที่เคยศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหลักสูตรเดียวกัน คือหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ รหัสนักศึกษา ๕๗๐๑๐๕๒๔๒๐๐๐๑ แต่ไม่สาเร็จการศึกษา ต่อมาได้ขอโอนผลการเรียน
ทั้งหมดจานวน ๒๔ รายวิชา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมอีก ๖ รายวิชาเพื่อให้ครบจานวนรายวิชาตามโครงสร้าง
ทั้งหมด ๓๐ รายวิชา และเมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษา ๒/๒๕๖๒ พร้อมนักศึกษาในรุ่น แต่เมื่องานทะเบียนได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนเสนอ
ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ พบว่าติดปัญหาหลายกรณี จึงไม่สามารถทาเรื่องสาเร็จได้ นั้น
ข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. สานักวิชาการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่านักศึกษาติดปัญหาด้านการลงทะเบียนที่ไม่ได้ทาเรื่อง
รักษาสภาพนักศึกษาต่อเนื่องทาให้นักศึกษาพ้นสภาพไป รวมถึงปัญหาด้านการเทียบโอนผลการเรียนที่ใช้ระเบียบเก่า
และไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็นทางการ รายละเอียดดังนี้
๑) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แต่เนื่องจากชุดรายวิชาที่
เปิดสอนในห้ องเรีย น นั กศึกษาได้เคยเรียนผ่านมาแล้ วในรุ่นรหั ส ๕๗ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาจึงเขียนคาร้องขอเทียบโอน เจ้าหน้าที่หน่วยจัดได้ประสานไปยังงานวัดผลให้ตรวจสอบเบื้ องต้น
โดยขณะนั้ น ใช้ ร ะเบี ย บเก่ า ว่ า ด้ ว ยการเที ย บโอนผลการเรี ย นและการเที ย บยกเว้ น รายวิ ช าฯ พ.ศ. ๒๕๔๕
พบว่าสามารถโอนผลการเรี ย นในหลั กสู ตรเดีย วกัน ได้ทั้ งหมด ๒๔ รายวิช า นั กศึกษาจึงไม่มีรายวิช าลงทะเบี ยน
แต่ได้จ่ายเงินค่าแรกเข้าและรักษาสภาพ ๙๐ บาท
๒) ภาคการศึก ษาที่ ๒/๒๕๖๐ นั ก ศึ ก ษาไม่ ได้ รัก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา เพราะเข้ าใจว่าไม่ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากในเทอมดังกล่าวไม่มีวิชาที่จะลงทะเบียนในวิชาที่เหลือ
๓) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปกติในรายวิชาที่เหลือ จานวน ๖
รายวิชา (รวมรายวิชาฝึกงาน) พร้อมกับนักศึกษารุ่นพี่ คือรุ่นรหัส ๕๙
๔) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาไม่ได้รักษาสภาพนักศึกษา
๕) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ นักศึกษาไม่ได้รักษาสภาพนักศึกษา
๖) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ นักศึกษาทาเรื่องรักษาสภาพนักศึกษา
ซึ่งในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑-๑/๒๕๖๒ เป็นช่วงที่นักศึกษารอผลการเรียนและส่งหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษา ด้วยความไม่เข้าใจขั้นตอนของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาอาเภอปางมะผ้า จึงไม่ได้ทาเรื่อง

๒๑
รักษาสภาพการเป็น นักศึกษาไว้ รวมทั้งการดาเนินการส่ งเอกสารคาร้องขอจบมีความล่าช้า ทาให้ รายชื่อตกหล่ น
ภายหลังเมื่องานทะเบียนได้ตรวจสอบผู้สาเร็จการศึกษา จึงได้แจ้งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพบว่าเมื่อนับจากภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ที่มีผลการเรียนครบแล้ว ล่วงเลยมาหลายเทอมเหตุใดจึงทา
เรื่องสาเร็จการศึกษาล่าช้า และทางสถาบันได้ให้ข้อสังเกตว่า การโอนผลการเรียนควรยึดระเบียบใหม่ คือระเบียบของ
สถาบันว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ที่นักศึกษาจะโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔
ของหลักสูตร และไม่ควรใช้ระเบียบเดิม คือระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว้นรายวิชาฯ
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่สามารถโอนหลักสูตรเดียวกันได้ทั้งหมดทุกรายวิช า เพราะระเบียบเดิมยกเลิกไปแล้ว จึงควรมีการตั้ง
คณะกรรมการให้ ด าเนิ น การเที ย บโอนใหม่ โดยใช้ ระเบี ย บใหม่ ว่าด้ว ยการเที ยบโอนผลการเรีย นของนั ก ศึ กษา
พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ทางสานักวิชาการได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมอนุก รรมการวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอคืนสภาพนักศึกษาก่อน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน โดยใช้ระเบียบของสถาบันว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ จากนั้นให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้
๓. จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาการข้างต้น พบว่าวิทยาลัยชุมชนยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับ
การขอคืนสภาพนักศึกษา และต้องดาเนินการจัดทาระเบียบหรือประกาศของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมารองรับ
โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบการจัดการศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักวิชาการจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอีก
ประการหนึ่ ง คือให้นั กศึกษาลงทะเบี ยนเป็น นั กศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป และโอนผลการเรียนทั้งหมดจาก
หลั กสู ตรเก่ าไปหลั กสู ตรใหม่ และเรี ย นเพิ่ม เติมในรายวิช าที่ไม่ส ามารถเที ยบโอนได้ ซึ่งต้ องขออาจารย์ประจา
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พิจารณารายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนให้เบื้องต้นก่อน เพื่อวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน จะได้นามาเป็นข้อมูลประกอบ ในการประสานพูดคุยกับนักศึกษาให้ชัดเจน และเข้าใจในเงื่อนไข
ดังกล่าว
๔. วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน ได้ ป ระสานไปยั ง นั ก ศึ ก ษา นางสาวกรรณิ ก าร์ กั ม ปนาทวิ จิ ต กุ ล
เพื่อรับทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นและเสนอให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
(เปิดเทอมกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) โดยสามารถโอนรายวิชาจากหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พบว่าเบื้องต้นสามารถโอนผลการเรียนได้ จานวน ๑๓ รายวิชา และต้องลงเรียนใหม่ จานวน ๑๗
รายวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) หากภาคการศึกษาใดไม่เปิดรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ขอให้หน่วยจัด
การศึกษาอาเภอปางมะผ้า เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายใน ๓ ภาคการศึกษาหรือ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. นักศึกษารับทราบเงื่อนไขดังกล่าว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันทางานเป็นลูกจ้างประจาที่รีสอร์ท
แห่งหนึ่งในตัวอาเภอปางมะผ้า ซึ่งทามาต่อเนื่อง ๑๐ กว่าปีแล้ว ยังไม่จาเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาใหม่และยังไม่มีแผน
ไปสมัครเรียนต่อที่ไหน เพราะต้องดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูบุตร ๒ คน หากทางวิทยาลัยชุมชนมีวิธีการดาเนินการที่
ชัดเจน สามารถเรียนต่อและสาเร็จการศึกษาได้ นักศึกษายินดีตามข้อเสนอแนะ

๒๒
ลําดับ

หลักสูตรฯ การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เก่า)
รหัสวิชา

รายวิชา

รหัสวิชา

ผลการโอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ใหม่)
รายวิชา

โอนได้
1

ศษ 0102

2

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลื้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย

ปว 0103

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ปว 0105

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3

ศษ 0106 การจัดการเรียนรู้

ปว 0110

การจัดการเรียนรู้

4

ศษ 0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ปว 0112

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

5

ศษ 0111 สื่อการเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0109

สื่อการเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย

6

ศษ 0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ปว 0113

การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย

7

ศษ 0119 นิทานและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0117

นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย

8

ศษ 0124

ปว 0114

การศึกษาพิเศษ

9

ศศ 0208 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น (วิชาเลือกเสรี)

ศศ 0208

การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
(วิชาเลือกเสรี)

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

วิชาในหลักสูตรเดิม ที่โอนไม่ได้

วิชาในหลักสูตรใหม่ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม

1

ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย

* ปว 0104

การจัดการศึกษาปฐมวัย

2

ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย

* ปว 0115

ความเป็นครู

3

ศษ 0108 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

* ปว 0111

การจัดการชั้นเรียน

4

ศษ 0101 จิตวิทยาสําหรับครู

ปว 0101

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

5

ศษ 0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

ปว 0102

สมองกับการเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย

6

ศษ 0110 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0106

ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

7

ศษ 0113 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0107

ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

8

ศษ 0114 การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ปว 0116

การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย

9

ศษ 0115 โครงการทางการศึกษาปฐมวัย

ปว 0117

นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย

10

ศษ 0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0119

สุขอนามัยเด็กปฐมวัย

๒๓
ลําดับ

ผลการโอนเป็นรายวิชาในหมวดทัว่ ไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ใหม่)

หลักสูตรฯ หมวดทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เก่า)
รหัสวิชา

รายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

โอนได้
1

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา

2

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

ศท 0301 จังหวัดศึกษา

ศท 0201 จังหวัดศึกษา

4

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

วิชาในหลักสูตรเดิม ที่โอนไม่ได้

วิชาในหลักสูตรใหม่ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม

1

ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

* ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

* ศท 0202

ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

3

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

4

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน

5

ศท 0303 อาเซียนศึกษา

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

6

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : รายวิชาที่อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสามารถเทียบโอนได้ จานวน ๑๓ รายวิชา
และอาจเทียบโอนได้อีก จานวน ๕ รายวิชา * ให้เสนอคณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาเพิ่มเติม
ข้อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการดังนี้
๑. แจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบของสถาบันว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. แจ้งให้นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการวิชาการ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง
- ไม่มี

๒๔
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอนดาเนินการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน
โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกําหนดประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เลิกประชุม วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นางพิมพกานต์ เชาวลิต

บันทึกการประชุม

นายโยธิน

ตรวจรายงานการประชุม

บุญเฉลย

๒๕

ภาคผนวก

๒๖
การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

