
 
๑ 

 

 
 
 
 
     

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายจิระ   พานิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายรอน   ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายประเสริฐ    วิริยะภาพ   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. ผศ.ดร.สุริยจรัส    เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายโยธิน     บุญเฉลย เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นายภานุเดช  ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายอาณัฐ   ศรีอนงค์  เภสัชกรปฏิบัติการ    
๒. นายอิศรา      จันทิมางกูร คร ู
๓. นายประพันธ์  รักเรียน  คร ู
๔. นายทรงศักดิ์    ปัญญา  ครูช านาญการ 
๕. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูช านาญการ 
๖. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๗. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๘. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
๙. นางสาวสมนวรรณ    ธรรมดีกุล นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๑๐. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๑๑. นายปวัฒน์     จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
นายสุเทพ  นุชทรวง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แสดงตน

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จํานวน ๘ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด 
๑๐ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นายสุเทพ       นุชทรวง 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ 
๓. นายรอน   ใจกันทา   
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  
๕. นายประเสริฐ   วิริยะภาพ   
๖. นายโยธิน     บุญเฉลย 

๑. นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย 
๒. ผศ.ดร.สุริยจรัส   เตชะตันมีนสกุล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑  - ไม่มี - 

 
วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑  เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากแผนการใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

               พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รอบที่ 1 
สรุปเรื่อง  

งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นชอบ
และอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ ๑) ค่าสาธารณูปโภค 2๔0,000.00 บาท ๒) ค่าตอบแทนผู้ประเมินประกันคุณภาพฯ 21,000.00 บาท        
ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา 200,000.00 บาท โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร 227,150.00 บาท       
รวมวงทั้งสิ้น ๖๘8,150.00 บาท นั้น 

มีผลการใช้จ่ายเงินรายได้ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม คือ ๑) ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา 
146,000.00 บาท ๒) ค่าสาธารณูปโภค 2,190.29 บาท ๓) ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 13,476.75 บาท รวมวงเงิน
การใช้จ่ายทัง้สิ้น ๑๖๑,๖๖๗.0๔ บาท 

สําหรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้รอบ ๒ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไม่เสนอขออนุมัติ เนื่องจากเงินรายได้ของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีน้อย 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะโดยนายทรงศักดิ์  ปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์วิจั ย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประเด็นเรื่องเงินรายได้จะมีงบเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งจากการด าเนินโครงการวิจัยของ
วิทยาลัยชุมชน เช่น โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีงบจํานวน ๑ ล้านบาท จะถูกส่งเข้าเป็นเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน การดําเนินงานตาม 

 



 
๔ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการลงพ้ืนที่ ซึ่งทํางานหนักพอสมควร ดังนั้นสิทธิในการใช้งบประมาณส่วนนี้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนควรมีสิทธิได้ใช้ โดยขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนโอนให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือประโยชน์ในการใช้
จา่ยสําหรับวิทยาลัย 

เห็นควรให้ทางกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือแสดงความประสงค์ขอใช้งบประมาณในส่วนนี้กับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามสัดส่วนเท่าไหร่นั้นเห็นควรให้มีการตกลงกันต่อไป 
 

วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณงบเงินอุดหนุนนอก ประจ าปีงบประมาณ 
        พ.ศ.๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งที่ประชุมว่า ในงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนนอก ดังนี้ 
 ๑) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วงเงิน ๒,๑๕๙.๘๑๐.๐๐ บาท 

๓) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T)    
วงเงิน ๑๐,๖๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท 

๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วงเงิน ๑,๓๕๖,๕๖๘.๐๐ บาท 

 ๕) โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

การด าเนินงานในโครงการต่อที่ประชุมสภาเป็นประจ าทุกเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่               
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/256๔           

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



 
๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน“สถานการณ์การ 

  ปลูกกัญชาในประเทศไทย” 
สรุปเรื่อง 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภาครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ในที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแนวทางการปลูก สกัด และผลิต กัญชา ตามพระราชบัญญัติ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอาณัฐ  ศรีอนงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ ได้มาบรรยายให้ในที่
ประชุมฟัง ดังนี้ 

แนวทางการผลิตกัญชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

 

การควบคุมกัญชา 
- พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สามารถนํา

กัญชามาใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย 
- ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ยส.5 เว้นแต่เสพเพ่ือรักษาโรคตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นการเสพ

เพ่ือศึกษาวิจัย 
- ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก อย. 
- ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก อย. 
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กัญชาใครปลูกได้บ้าง 
๑. หน่วยงานของรัฐ 
๒. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
๓. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม * 
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพ 
* หมายเหตุ ในกรณีของอาชีพเกษตรกรรมต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน /วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สหกรณ์
การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ในการขอปลูก 
๑. ปลูกเพ่ือประโยชน์ของทางราชการทางการแพทย์*** 
๒. ปลูกเพ่ือท าการศึกษาวิจัย 
*** หมายเหตุ สามารถน ากัญชาส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้
ปลูกเท่านั้น 
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การปลูกกัญชาสามารถท าได้ 3 วิธี 

 
การปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor Cultivation) 

 
 ข้อดี        ข้อด้อย 
   - ต้นกัญชาสามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่      - ไม่สามารถคุมศัตรูพืช แมลง หรือโรคพืชได้ 
   - ต้นทุนในการดําเนินการต่ํา        - ไม่สามารถคุมแสง อุณหภูมิ 
   - เหมาะกับกัญชาสายพันธ์ไทย        - ปลูก เก็บเกี่ยวได้แค่ 1 ครั้ง/ปี 
           - ได้ผลผลิตน้อยถ้าไม่ปลูกตามฤดูกาล 
 

การปลูกในโรงเรือน (Semi-Outdoor Cultivation 

ข้อดี        ข้อด้อย 
- ต้นกัญชาสามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่     - สามารถคุมคุณภาพผลผลิตได้ แต่ต้องใช้ 
- ต้นทุนในการดําเนินการต่ํากวาปลูกในระบบปิด     เทคนิคต่างๆ และอาศัยความเชี่ยวชาญ  
- สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้บางส่วน     - ปลูกและเก็บเก่ียวได้ 2 ครั้ง/ปี 
 
 

 การปลูกในระบบปิด (Indoor Cultivation) 
 
ข้อดี        ข้อด้อย 
    - มีการควบคุมระยะเวลาในการให้แสง น้ํา สารอาหาร     - ต้นทุนการดําเนินการสูง 
    - ได้ผลผลิต (ช่อดอก ใบ) ที่มีคุณภาพ ปริมาณสูง    - ผู้ปลูกต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
    - สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้      ปลูกเช่น การควบคุมระบบแสง ไฟเทียม   
    - วางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี      ระบบน้ํา ระบบอากาศ 
 
ข้อก าหนดด้านสถานที่ปลูก 
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ตัวอย่างสถานที่ปลูกกัญชา model กัญชา 6 ต้น 
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กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทร: 053-611549 

โทรสาร: 053-611322 
อีเมล์: pharmhs@hotmail.com 



 
๒๐ 

 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- กรรมการ (พ.ต.ท.จักร์  สายแก้ว) ผู้ที่สามารถปลูกได้ต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มเดียวหรือไม่อย่างไร และหาก
ชาวบ้านรวมตัวกันก็ไม่ได้แต่ต้องรวมตัวกันและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่หรือไม่ หากวิสาหกิจชุมชน
สามารถปลูกได้จํานวนของการปลูกเป็นอย่างไร 

- นายอาณัฐ  ศรีอนงค์ อันดับแรกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพ  

ในกรณีชาวบ้านนั้น ชาวบ้านต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมและต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น รพ.สต.ซึ่งดูยุ่งยาก 
เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตให้ชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาปลูกได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการปลูก
กัญชา ก็เพ่ือทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สําหรับเกษตรกรรมนั้นหากต้องการปลูกแนะนําให้ปลูกกัญชง 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปลูกกัญชง เพ่ือการดําเนินงานของรัฐ  ปลูกเพ่ือทําเมล็ดพันธุ์ ปลูกในทาง
พาณิชย์ และปลูกเพ่ือทําเส้นใย เป็นต้น แต่การปลูกกัญชงก็ต้องได้รับอนุญาตในการปลูกเช่นกัน 
 ในด้าน Model การขออนุญาตปลูกกัญชา ๖ ต้น ปลูกได้ไม่เกินบ้านละ ๕๐ ตารางเมตร คือปลูกได้
มากกว่า ๖ ต้น แต่ไม่ควรเกิน๕๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ปริมาณและจํานวนในการปลูกต้องสอดคล้องกับปริมาณ
การรักษาผู้ป่วย 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) กลุ่มเกษตรกรรมที่รวมตัวกันและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถ
ปลูกกัญชาได้นั้น คือกลุ่มเกษตรกรรมทุกประเภทหรือไม่ และมีการกําหนดจํานวนคนของเกษตรกรรมไว้
หรือไม่ว่าหนึ่งกลุ่มไม่ควรเกินกี่คน และสามารถรวมตัวกันได้กี่กลุ่มในการขออนุญาตปลูก 

- นายอาณัฐ  ศรีอนงค์ (ขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติม) น่าจะเกษตรกรรมทุกประเภทไม่เฉพาะเจาะจง และ
ไม่น่าเกินกลุ่มละ ๖-๗ คนและต้องร่วมกับรพ.สต.ของหมู่บ้าน 

- กรรมการ (นายจิระ  พานิชยานนท์) ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเกษตรกรรมหากสนใจปลูก การ
เข้าเป็นสมาชิกเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องทําอย่างไร 

- กรรมการ (นายรอน  ใจกันทา) การเป็นสมาชิกเกษตรกรรมต้องไปลงทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ 
เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้เลขของการเป็นสมาชิก แล้วมารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ถ้าเป็นหน่วยงานที่
ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่าง รพ.สต.หรือโรงพยาบาล แต่เป็นหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ทําหน้าที่วิจัย           
เช่น ค่ายทหาร สถานีตํารวจ สามารถปลูกได้ไหม 

- นายอาณัฐ  ศรีอนงค์ ขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) คาดว่าวันนี้ทางวิทยาลัยชุมชนได้รับความรู้พอสมควรจากทางผู้แทน                                                 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สําหรับรายละเอียดอาจต้องไปศึกษา หารือ อีกค่อนข้างมากทีเดียว 
ในขอบเขตของวิทยาลัยชุมชนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คือ วิทยาลัยชุมชน ได้เปิด
การเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขชุมชนกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แนวโน้มอาจเปิดการเรียนการสอน
สาขาการแพทย์แผนไทย ในฐานะเป็นสถานศึกษาของรัฐที่เปิดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา คาดว่า
ช่องทางที่สามารถทําได้ คือ ไปฝึกให้วิสาหกิจชุมชนโดยร่วมกับสาธารณสุขชุมชนจัดประชุมให้ความรู้ให้กับ
เกษตรกรรมให้มารวมตัวกันน่าจะทําได้มากกว่า 
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วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
           ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนางพิมพกานต์  เชาวลิต แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงาน

บริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น  ๘,๘๔๘,๙๓๕.๐๐ บาท ขณะนี้การด าเนินการเบิกจ่าย เป็นดังนี้ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 
ณ ๒๘ ก.พ. 256๔ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร 1,976,580.00 1,647,150.00 329,430.00 83.33 

๒ งบดําเนินงาน 490,200.00 369,065.71 121,134.29 75.29 

๓ งบลงทุน 274,500.00 270,900.00 3,600.00 98.69 

๔ งบเงินอุดหนุน ๖,๑๐๗,655.00 3,489,389.47 2,618,265.53 57.13 

รวมทั้งสิ้น 8,๘๔๘,935.00 5,776,505.18 3,0724,29.82 65.28 

 

และตามมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ ระบุไว้ ดังนี้ 

มาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ  ไตรมาส 1   ไตรมาส ๒   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4  
ภาพรวม                  32.00  44 77 100 
งบรายจ่ายลงทุน                  20.00  45 65 100 
งบรายจ่ายประจ า                  36.00  57 80 100 

 

เมื่อเทียบกับมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 นายอิศรา  จันทิมางกูร สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานต่อที่ประชุม
ว่า ตามปฏิทินด้านการประเมินประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนจะได้รับการประเมินประกันคุณภาพฯ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีการศึกษา แต่ในปีนี้การประเมินจะถูกเลื่อนเข้ามาให้เร็วขึ้น ๒ เดือน เนื่องจากปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จะเสร็จสิ้นการศึกษาภายในต้นเดือนพฤษภาคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาให้มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพฯภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากปิดภาคทางเรียน ฉะนั้นการเตรียมการรับการประเมินทั้งระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัยต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือนําเข้าเสนอสภาภายในเดือนสิงหาคม และรับการ
ประเมินในเดือนกันยายน ทางสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ระบุวันกับผู้ประเมิน
ในเบื้องต้นแล้ว คือ ประมาณวันที่ ๓-๖ กันยายน และส่งรายงานการประเมินให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน          
เดือนตุลาคม นี่คือแผนปรับใหม่ของการรับการประเมินของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 สําหรับแผนการกํากับติดตามการดําเนินงาน เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอน รวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมด ว่าแต่ละงานที่รับผิดชอบประเด็นความสอดคล้องที่เป็นข้อเสนอแนะทางผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการถึง
ไหนบ้าง ทางสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้นําข้อมูลภาพรวมทั้งระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตรมารวมไว้ใน
แผนเพื่อสะดวกในการติดตาม ดังนี้ 
 
การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วชช.มส. ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 เกษตร ปี 2561 ปค. ปฐ. คอมธุฯ กจ. สธ. 

บัญชี ปี 2562 
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

องคประกอบที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 2.1   คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจ 
3. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ (อย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา ในแต่ละหลักสูตร) 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําก่อนสําเร็จการศึกษา 
6. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีว่างงาน 
7. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
8. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเป็นทหารเกณฑ์ 
9. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเป็นนักบวช 
10. ค่าระดับคะแนนการประเมินผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 



 
๒๓ 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.๒   ผูสําเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทํา 
ประโยชนใหชุมชน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2. จํานวนชุมชนที่ตอบแบบประเมิน 
3. ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน (อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา) 
4. ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 
5. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้สําเร็จการศึกษา 

องคประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหรือกําหนด

ระบบ  และกลไกในการปฏิบัติงาน 
2. มีการดําเนินการตามเปาหมาย และระบบกลไกในการ
ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลลัพธ์การดําเนินการตามระบบและกลไก
และให้ขอเสนอแนะ 
4. มีการปรับปรุงผลการดําเนินการและพิจารณาวาเกิดการ
พัฒนา 
5. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลการปฏิบัติที่ดี 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1. มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 
2. มีการรายงานผลการดํ าเนิน งานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้ 
3. มีการรายงานผลการดํ าเนิน งานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 
4. มีการรายงานผลการดํ าเนิน งานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้และมีแนวโนมการดําเนินงานที่ดีขึ้น  ใน
ทุกเรื่อง 
5. มีการรายงานผลการดํ า เนิน งานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง และมีผลการดําเนินงานที่โดดเดนเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประ
จักษยืนยันและกรรมการผูตรวจการประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายวาเปนผล การดําเนินงานที่โดดเด่นอยางแท
จริง 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดําเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ในตัวบ่งชี้ 3.1 

 
 
 
 
 



 
๒๔ 

 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙/ ๒๕๖๐/ ๒๕๖๑/ ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓ 
7. จํานวนรับนักศึกษาเข้า 
8. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
9. จํานวนที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 
10. จํานวนลาออก/คัดชื่อออก 
11. อัตราการสําเร็จการศึกษา 
12. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหรือกําหนด

ระบบ  และกลไกในการปฏิบัติงาน 
2. มีการดําเนินการตามเปาหมาย และระบบกลไกในการ
ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลลัพธ์การดําเนินการตามระบบและกลไก
และให้ขอเสนอแนะ 
4. มีการปรับปรุงผลการดําเนินการ และพิจารณาวาเกิดการ
พัฒนา 
5. มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  และมีผลการปฏิบัติที่ดี 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหรือกําหนด

ระบบ  และกลไกในการปฏิบัติงาน 
2. มีการดําเนินการตามเปาหมาย และระบบกลไกในการ
ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลลัพธ์การดําเนินการตามระบบและกลไก
และให้ขอเสนอแนะ 
4. มีการปรับปรุงผลการดําเนินการและพิจารณาวาเกิดการ
พัฒนา 
5. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลการปฏิบัติที่ดี 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลผู้เรียน 

1. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหรือกําหนด
ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน 
2. มีการดําเนินการตามเปาหมาย และระบบกลไกในการ
ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลลัพธ์การดําเนินการตามระบบและกลไก
และให้ขอเสนอแนะ 
4. มีการปรับปรุงผลการดําเนินการและพิจารณาวาเกิดการ
พัฒนา 
5. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลการปฏิบัติที่ดี 

 
 
 
 



 
๒๕ 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 
 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร(ต้องมีการ
ดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ทั้งหมด) 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3 . มี รายละเอียดของรายวิช าและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ      
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 
4. มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 
5. มีรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน การประเมินผลหรือการเรียนรู้จากผล      การ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สําเร็จ
การศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย             ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 
 
 
 



 
๒๖ 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหรือกําหนด

ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน 
2. มีการดําเนินการตามเปาหมาย และระบบกลไกในการ
ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลลัพธ์การดําเนินการตามระบบและกลไก
และให้ขอเสนอแนะ 
4. มีการปรับปรุงผลการดําเนินการและพิจารณาวาเกิดการ
พัฒนา 
5. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลการปฏิบัติที่ดี 

 
 

การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วชช.มส. ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.๒ การดํารงตําแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการ

คร ู
1. จํานวนครูประจําทั้งหมดท่ีไม่มีตําแหน่งวิทยฐานะ 
2. จํานวนครูประจําทั้งหมดท่ีมีตําแหน่งชํานาญการ 
3. จํานวนครูประจําทั้งหมดท่ีมีตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ต ามมาตรฐาน     การอุดมศึ กษ าให้ ครบถ้ วน 
ประกอบด้วย 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่
กําหนด                โดยวิทยาลัยชุมชน 
(2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ละทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการดําเนินงานการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครั้งต่อไป 

 



 
๒๗ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
1. การนําผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
นํามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนหรือพันธกิจอ่ืน ๆ 
2. งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่จัดทําให้ชุมชน
หรือวิทยาลัยชุมชนดําเนินการร่วมกับชุมชน และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนนั้น ๆ หรือ  ขยายผลและมี
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. งานวิจัย  นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ นํ ามาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
4. บทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
5. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือบทความวิจัย บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบ ป ระม าณ ใน ก ารดํ า เนิ น งาน วิ จั ย 
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน(เฉลี่ย 15,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน) 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
2. จํานวนขาราชการครู 
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อคน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือ     งาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน                          
(ร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน) 

1. จํานวนงานวิจัยฯ 
2. จํานวนขาราชการครู 
3. ร้อยละของจํานวนงานวิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 1. สํารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ 
2. ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย
ชุมชน ด้านการบริการทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
4. มีการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมที่สามารถนําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยร้อยละ 
80 
5. นําผลการประเมินในข้อ 4 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่
ให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 
6. ชุมชนมีผู้นําหรือสมาชิกที่ผ่านการเรียนรู้และนําผลการ
ดําเนินการไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 



 
๒๘ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
1. จัดทําแผนด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและกําหนดตัวบ่ งชี้ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
2. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านการ
ทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมและมี
ความเข้าใจในการเสริมสร้างการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี  ตามกรอบเวลา เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์   และ
เสนอสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
ต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาและ
โอกาส ในการแข่งขัน 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ         ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 
 
 
 



 
๒๙ 

 

 
 
 
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาและด้านการวิจัยจัดเก็บ  อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนํามาปรับใช้   ในการปฏิบัติงานจริง 
6. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน (ถามี) 
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกประเทศ 
8. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 
 สําหรับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้แต่ละงานที่ควรมี  เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน    
มีดังนี้  

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ 

สํานักงานผู้อํานวยการ 1. แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

2. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2564 

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4. รายงานผลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และนําเสนอผลการกํากับติดตามการใช้
งบประมาณในที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อเสนอทุกเดือน 

5. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามสายงานที่รับผิดชอบ 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกเดือน 

7. แผนบริหารความเสี่ยง 

8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกเดือน 

สํานักวิชาการ 1. จัดห้องเรียนร่วมในรายวิชาที่มีนักศึกษาน้อยในแต่ละหน่วยจัดฯ เป็น 1 ห้องเรียนและนํา
ระบบออนไลน์มาใช้ในการจัด  การเรียนการสอน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 

 

 



 
๓๐ 

 

 3. จัดบริการวิชาการด้านวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา 

4. แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

5. รายงานผลลัพธ์เชิงความสําเร็จของโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษาทุก
เดือน 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ประสานงานสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง 

7. ศึกษาสาเหตุของการออกกลางคัน 

8. กิจกรรมแนะแนวและการให้คําปรึกษาและสร้างความเข้าใจระบบดูแลและการให้คําปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

9. จัดทําคู่มือการบริหารหลักสูตรและสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร รวมถึงผู้
ประสานงานหลักสูตร 

10. ระดมสมองของอาจารย์ประจําหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน 

11. ประชุมอาจารย์ 

12. ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 

13. เพิ่มเติมเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ทันสมัยในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หรือ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 

14. เก็บข้อมูลการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน หรือพัฒนางานที่ทําอยู่ของผู้สําเร็จการศึกษาที่
ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมิน 

15. เก็บข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทําประโยชน์ให้ชุมชนที่ครอบคลุมตาม
เกณฑ์การประเมิน และกําหนดผู้ตอบแบบสอบถามของผู้สําเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทํา
ประโยชน์ให้ชุมชนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถิ่น
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

16. สร้างความเข้าใจกระบวนการรับลงทะเบียนนักศึกษาให้แก่ผู้รับลงทะเบียนทุกหน่วยจัดฯ 

งานฝึกอบรม 1. แผนบริการทางวิชาการ 

2. รายงานผลลัพธ์เชิงความสําเร็จของโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษาทุก
เดือน 

ศูนย์ไทใหญ่ 1. แผนการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกเดือน 

 

 

 

 



 
๓๑ 

 

งานเทคโนโลยีฯ 1. แผนการการพัฒนาและการใช้ระบบ MIS ของวิทยาลัย 

2. กํากับติดตามให้แต่ละฝ่ายใช้ระบบ MIS ทุกเดือน 

3. แผนการจัดการความรู้และสร้างความเข้าใจ KM 

4. รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ทุกเดือน 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. แผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกเดือน 

ศูนย์วิจัยฯ 1. แผนงานวิจัย 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยทุกเดือน 

3. หลักสูตรบริการวิชาการท่ีเพ่ิมมูลค่า เพื่อส่งเสริมอาชีพ/รายได้ หรือพัฒนาชุมชนโดย 
ใช้สหวิทยาการความรู้จากหลายสาขาวิชา โดยหาแหล่งงบประมาณจากภายนอก ได้แก่ ทุน
พัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (กสศ.) 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ประธานกรรมการ (นายสุเทพ  นุชทรวง) การประสานงานภายในของส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรหรือไม่ 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนเพ่ิงเริ่มกิจกรรม จึงทําให้ยังไม่เห็นปัญหา/อุปสรรค 

- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) การประเมินรอบที่ผ่านๆมเราไม่มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)      
ที่ผ่านการายงานต่อทั้ง ๒ สภา แต่การประเมินครั้งนี้ขอให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ทุกคนภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะต้องมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ผ่านการพิจารณาของทั้ง ๒ สภา 
ดังนั้นจึงมีกรอบเวลาทํางานเพียง ๔ เดือนเท่านั้น ฉะนั้นงานที่คงค้างในการประชุมกรรมการสภารอบหน้าให้
ผู้รับผิดชอบหลักเข้ามารายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการสภาทราบ โดยเฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักผู้อํานวยการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหัวใจหลัก เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี      
แผนบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

- กรรมการ (นายประเสริฐ  วิริยะภาพ) การประเมินตนเอง (SAR) หรือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากบ่งบอกถึงความหน้า ปัญหา ความต้องการของเรา รวมถึงข้อเสนอแนะที่ผู้
ประเมินได้ให้ไว้ ว่าเราทําตามข้อเสนอแนะไหม บางโรงเรียนเขียน SAR ได้ดีมากโดยที่ผู้ประเมินไม่จําเป็นต้อง
เดินทางมาประเมินถึงท่ี เพียงอ่านรายงานการประเมินตนเองก็สามารถประเมินได้แล้ว 

- นายอิศรา  จันทิมางกูร ที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบแต่ละงานเขียน SAR ไม่ตรงตามเกณฑ์ ทางสํานักประกัน
คุณภาพได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในการเขียนรายงาน SAR โดยประสานกับรองประธานอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์พิษณุ  เจียวคุณ ประมาณเดือนเมษายนจะเชิญมาให้ความรู้ เสนอแนะ 
แนะแนวถึงวิธีการเขียน SAR ที่ถูกต้อง หากเราเขียน SAR ได้ตรงตามเกณฑ์และมีหลักฐานที่เห็นชัด ผู้
ประเมินไม่มาก็ได ้

- กรรมการ (นายจิระ  พานิชยานนท์) เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานรายงานปัญหา อุปสรรค ในการ 
ดําเนินงานต่อสภา เพ่ือที่สภาจะได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมด้วยช่วยแก้ไขต่อไป 
 
 



 
๓๒ 

 

วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 
  เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแม่นยําในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตอนที่ 1 ทุนมนุษย์ 2.99 | ตอนที่ 2 ทุนกายภาพ 3.08 | ตอนที่ 3 ทุนการเงิน1.95 | ตอนที่ 4 ทุนธรรมชาติ 
2.86 | ตอนที่ 5 ทุนทางสังคม 2.29 | 
 



 
๓๓ 

 

 



 
๓๔ 

 

 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การบูรณา
การความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําระดับหน่วยงานซึ่ งมีหน่วยงานเข้าร่วม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จํานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที ่(บพท.) เพ่ือสอดรับตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเป็นการเร่งด่วน อว. จึงดําเนินการนํางานวิจัยและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ
พัฒนาพื้นทีป่ฏิบัติการร่วมกัน 
 
 
 
 



 
๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 



 
๓๗ 

 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 
 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง 
นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  สําหรับนักศึกษารุ่น 
๒๕๖๓ จํ านวน  2๐ ทุน  นักศึกษารุ่นนี้ เข้ าสู่ ระบบการจัดการศึกษาอนุปริญญาตามปกติแล้ วในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร และมีกิจกรรมอ่ืนเสริมจากหลายภาคส่วน เช่น  กิจกรรมจากมูลนิธิพัฒนาเยาวชนชาติพันธุ์ 
จังหวัดเชียงราย  

ด้านการเตรียมการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนถือว่าเป็น Model การทําธุรกิจสําหรับ
เด็กรุ่นใหม่นั้น ทางหน่วยจัดการศึกษาอําเภอแม่สะเรียงได้เช่าพ้ืนที่จากเอกชนจํานวน ๙ ไร่ ปัจจุบันการเตรียมพ้ืนที่
เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรทดลองปลูกโดยนําเมล็ดพันธุ์ถั่วลายเสือมาทดลอง
ปลูก และกําลังประสานขอเมล็ดพันธุ์ถั่วดําจากป้าแหลงอําเภอปายเพ่ือมาปลูก  นอกจากนี้ได้รับงบประมาณการทํา
ห้องน้ําจากนายสุเทพ  นุชทรวง บริจาคให้กับโครงการ และได้นํานักศึกษาไปศึกษา Smart Farm บ้านแพมบกซ่ึงเป็น
ต้นแบบและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เราได้  

ซึ่งในลําดับต่อไปจะเป็นการสร้างโรงเรือนและศาลาเอนกประสงค์  หรือศูนย์การเรียนรู้ ที่ใช้สําหรับจัดการ
เรียนการสอนได้  

ในด้านวิชาการได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงในโครงการมาร่วม
สนับสนุนออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นในเรื่องการเรียนในสถานประกอบการและเรายังไปอิงฐานสมรรถนะ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนอยู่ภายใต้การกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรของเรา คือ วิชาการเกษตรแบบพึ่งตนเองซึ่งเป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
นําไปเสริมให้กับนักศึกษาทุน กสศ. ซึ่งจะทําให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนได้รับคุณวุฒิ ๒ ด้าน       
คือคุณวุฒิอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และคุณวุฒิด้านวิชาชีพที่ผ่านการรับรอง 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระท่ี ๓.๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
  MCC MoodleE-Learning และระบบ Thai Mooc วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนายปวัฒน์ จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 

รายงานต่อที่ประชุมว่า การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MoodleE-Learning ในเดือนที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
๒๐ ครั้ง ๒๐ คน ต่อ ๑ วัน 

สําหรับอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษมียอดการใช้งานเพ่ิมข้ึน มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้น 
 
 
 
 



 
๓๘ 

 

การพัฒนาKM การเรียนการสอนออนไลน์ ได้มีการพัฒนาตาม KM ๗ ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความ
พร้อมพอสมควร แต่ยังขาดการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน 
 การใช้ระบบ zoom conference ในวิทยาลัยไม่มีปัญหาแต่อย่างไร จะมีก็แต่บางวันที่มีการใช้ระบบ zoom 
ชนกัน ปัจจุบันที่ใช้อยู่มี ๓ USER 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- กรรมการ (นายโยธิน  บุญเฉลย) ให้กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ิมรายละเอียด เรื่อง KM เนื่องจากเป็น

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยหาหลักฐานการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๗ เนื่องจาก
ปัจจุบันไม่มีภาพหลักฐานในการท างาน แล้วน ามารายต่อกรรมการสภาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่    
  1/2563            

สรุปเรื่อง 
ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นั กศึ กษ า รุ่ น  2562, 2563 (วั น ที่  4 ก รกฎ าค ม  2563 – 20 ธั น วาค ม  2563) นั กศึ กษ า รุ่ น  2561                     
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564) และได้ดําเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นทุกรายวิชาเรียบร้อย 
ฝ่ายวัดและประเมินผล ได้ตรวจสอบผลการเรียนจากระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานวัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษาและจากเอกสารหลักฐานใบสรุปคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

สรุปรายงานสถิติการให้ผลการเรียนแยกตามหน่วยจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษา 1 
นักศึกษารุ่นรหัส  61-63 

ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม  2564 

หน่วยจัด
การศึกษา 

จ านวน
วิชา 

การแจกแจงระดับผลการเรียน (ร้อยละ) 

A B+ B C+ C D+ D I F รวม 

อ าเภอเมือง 55 138 98 77 59 27 10 14 6 60 489 

    (28.2) (20.0) (15.7) (12.1) (5.5) (2.0) (2.9) (1.2) (12.3)   

อ าเภอแม่สะเรียง 60 289 260 202 91 33 8 7 15 36 941 

    (30.7) (27.6) (21.5) (9.7) (3.5) (0.9) (0.7) (1.6) (3.8)   

อ าเภอแม่ลาน้อย 30 39 50 36 15 6 0 4 4 8 162 

    (24.1) (30.9) (22.2) (9.3) (3.7) (0.0) (2.5) (2.5) (4.9)   

อ าเภอขุนยวม 28 64 23 20 11 5 1 5 3 6 138 



 
๓๙ 

 

    (39.5) (14.2) (12.3) (6.8) (3.1) (0.6) (3.1) (1.9) (3.7)   

อ าเภอปาย 29 72 74 61 5 8 4 9 20 3 256 

    (52.2) (53.6) (44.2) (3.6) (5.8) (2.9) (6.5) (14.5) (2.2)   

อ าเภอปางมะผ้า 28 50 65 73 18 19 0 0 9 0 234 

    (21.4) (27.8) (31.2) (7.7) (8.1) (0.0) (0.0) (3.8) (0.0)   

รวม 230 652 570 469 199 98 23 39 57 113 2,220 

(ร้อยละ)   (29.4) (25.7) (21.1) (9.0) (4.4) (1.0) (1.8) (2.6) (5.1)   

หมายเหตุ :    * ภาคการศึกษาที่ 1/2563  สอบวิชาสุดท้าย เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2564     

 

สรุปจ านวนการติด I  ของนักศึกษาแยกตามหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ  

หน่วยจัด 
จ านวน
ติด I 

สาเหตุการติด I 

อ.เมือง 6  
 

อ.แม่สะเรียง 15 

อ.แม่ลาน้อย 4 

อ.ขุนยวม 3 

อ.ปาย 20 

อ.ปางมะผ้า 9 

รวม 57 

หมายเหตุ :    ** ผลการเรียน I ต้องแก้ไขก่อนสิ้นภาคเรียนในเทอมถัดไป เทอม 2/2563 ( 30 พฤษภาคม 
2564) 

 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบสถิติการติด I  ย้อนหลัง 6  ภาคการศึกษา  
 

  
 

                      

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

หมายเหตุ :   *** ผลการเรียน  I  ย้อนหลัง 6 ภาคการศึกษาท่ีผ่านมาด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว 
 

สรุปรายงานสถิติการให้ผลการเรียนแยกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษา 1 นักศึกษา
รุ่นรหัส  61-63 

สาขาวิชา 
การแจกแจงระดับผลการเรียน (ร้อยละ) 

A B+ B C+ C D+ D I F รวม 

การศึกษาปฐมวัย 314 281 194 82 36 3 14 16 23 963 

  (32.6) (29.2) (20.1) (8.5) (3.7) (0.3) (1.5) (1.7) (2.4)   

การปกครองท้องถิ่น 143 137 153 53 34 7 18 33 33 611 

  (23.4) (22.4) (25.0) (8.7) (5.6) (1.1) (2.9) (5.4) (5.4)   

การจัดการ+ 68 48 42 17 9 4 4 6 4 202 

การจัดการทั่วไป (33.7) (23.8) (20.8) (8.4) (4.5) (2.0) (2.0) (3.0) (2.0)   

การบัญช ี 38 21 7 1 0 0 0 1 4 72 

  (52.8) (29.2) (9.7) (1.4) (0.0) (0.0) (0.0) (1.4) (5.6)   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 17 15 12 2 0 0 0 25 102 

  (15.3) (8.4) (7.4) (5.9) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (12.4)   

เทคโนโลยีการเกษตร 21 27 26 24 13 6 3 0 0 120 

  (20.6) (26.5) (25.5) (23.5) (12.7) (5.9) (2.9) (0.0) (0.0)   

สาธารณสุขชมุชน 37 39 32 10 4 3 0 1 24 150 

  (24.7) (26.0) (21.3) (6.7) (2.7) (2.0) (0.0) (0.7) (16.0)   

รวม 652 570 469 199 98 23 39 57 113 2,220 

(ร้อยละ) (29.4) (25.7) (21.1) (9.0) (4.4) (1.0) (1.8) (2.6) (5.1)   

 



 
๔๑ 

 

การพิจารณา  
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ
 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
 1/2564    

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้กําหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 

12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ นั้น 
ส านักวิชาการได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔       

โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 
๑๐ สาขาวิชา ได้แก่  

๑)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
๒) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๕) สาขาวิชาการจัดการ 
๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๗) สาขาวิชาการบัญชี 
๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 
๑๐)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

การพิจารณา  
 ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยไม่มีข้อเสนอแนะน าเพ่ิมเติม เนื่องจากผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ
มาแล้ว 

 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ ดวงมณี ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ได้ขอ  

ย้ายไปที่หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อําเภอปางมะผ้า ส่งผลให้ตําแหน่งผู้ช่วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโดยตําแหน่ง(ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ) ว่างลง และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้
แต่งตั้งนางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ
แทน นั้น  
 
 
 
 



 
๔๒ 

 

การพิจารณา  
ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอนางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ 

ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ เป็นผู้ช่วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แทนตําแหน่งที่ว่าง ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
  
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง  

ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนดจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 ศุกร์ 29 มกราคม 2564  ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ 
2/2564 วันจันทร ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ ๖๔ 
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564   
4/2564 วันพุธ 28 เมษายน 2564   
5/2564 วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564   
6/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564   
7/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564   
8/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564   
9/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564   

10/2564 วันพุธ 27 ตุลาคม 2564   
11/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564   
12/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   

 
 
 
 



 
๔๓ 

 

การพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แม่ ฮ่องสอน ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔        

ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติกําหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 

เลิกประชุม วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม 

นายโยธิน   บุญเฉลย ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 



 
๔๔ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
๔๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


