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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๖. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายภานุเดช  ไชยสกลู  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายเทวัญ   ปัญญาประเสริฐ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๑. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๓. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นางสาวเอมอร    ลิ้มวัฒนา ครูช านาญการ 
๒. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๓. นายมนตรี        วงษ์รีย์  คร ู
๔. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๕. ผศ.ดร.จตุรงค์  ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๖. นางสาวสมนวรรณ  ธรรมดีกุล นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๗. นายสิทธิวัฒน์    สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้ เข้าประชุมทั้ งหมด            

จ านวน ๑๐ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๓ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๓. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๔. นายเทวัณ        ปัญญาประเสริฐ 
๕. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์ 
๖. นายคมสัน        คูสินทรัพย์      

๗. พ.ต.ท.จักร์    สายแก้ว 
๘. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ 
๙. นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ 
๑๐. นายปกรณ์        จีนาค า 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
สถานการณ์ภาพรวมในประเทศดีขึ้น ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดทางสายใต้ของจังหวัด เมื่อเช้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานเข้ามาพบผู้ป่วยรายใหม่ ๑๐๘ ราย พบที่อ าเภอแม่ลาน้อย ๗๙ ราย 
อ าเภอแม่สะเรียง ๑๖ ราย อ าเภอสบเมย ๑๓ ราย แต่คาดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

    (ครั้งที่ ๒ ) 

สรุปเรื่อง  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที ่๒) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท นั้น  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ ) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๕ (ครั้งที่ ๒) 
รายการ งบประมาณจัดสรร ครั้งที่ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒,1๙๖,๔๐0.00 
   ๑. งบบุคลากรภาครัฐ  - 
   2. งบด าเนินงาน - 
   3. งบลงทุน - 



 
๔ 

 

   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) ๙๐๘,๒๐0.00 
   ค่าอาหารท าการนอกเวลา 162,000.00 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 148,200.00 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ 76,600.00 
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 42,600.00 
   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 205,400.00 
   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 23,400.00 
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 75,000.00 
   ค่าวัสดุส านักงาน (เหมาจ่าย) 75,000.00 
   ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เหมาจ่าย) 100,000.00 
   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ) ๑,๒๘๘,๒๐๐.๐๐ 
   โครงการพัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 42,190.๐๐ 
   โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้
แม่ฮ่องสอน 

136,200.๐๐ 

   โครงการจัดท าชุดความรู้กินได้ 25,968.๐๐ 
   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

25,968.๐๐ 

   โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

66,154.๐๐ 

   การจัดการความรู้อ้อยเพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮู 

22,720.๐๐ 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

147,900.๐๐ 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (หลักสูตรฝึกอบรม) 

161,500.๐๐ 

   โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

62,100.๐๐ 

   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

50,000.๐๐ 

   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ 

260,000.๐๐ 

   โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 50,000.๐๐ 
   โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๖๕,๐๐๐.๐๐ 
   โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ 

 
 



 
๕ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            

ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

มติ 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๙/256๔           

เมื่อวันที่ 2๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีการแก้ไขหน้า ๕๑ เรื่องโรงเรียนขยายโอกาสทั้งในระดับม.ต้นและม.ปลาย
ที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนระดับอ าเภอและระดับจังหวัดได้ ประมาณ ๖๐ กว่าโรงเรียน แก้ไข
เป็น ๓๐ โรงเรียน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง – ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔   

สรุปเรื่อง  

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙,๑๔๓,๐๕๐.๐๐ บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ 3๑ ตุลาคม 2564 
งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร 2,087,900.๐๐ - 2,087,900.๐๐ - 
๒ งบด าเนินงาน 599,300.๐๐ - 599,300.๐๐ - 
๓ งบลงทุน 3,010,600.๐๐ - 3,010,600.๐๐ - 
๔ งบเงินอุดหนุน 5,641,650.๐๐ - 5,641,650.๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๓๙,๔๕๐.๐๐ - ๑๑,๓๓๙,๔๕๐.๐๐ - 



 
๖ 

 

ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม   - 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 3๑  ตุลาคม  2564  งบรายจ่ายลงทุน  - 
       งบรายจ่ายประจ า - 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง - ไม่มี – 

 
วาระท่ี 3.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
                     เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง - ไม่มี – 
 

วาระท่ี 3.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา 
  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง - ไม่มี – 
 

วาระท่ี 3.๖ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)         
สรุปเรื่อง - ไม่มี – 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน   

 แม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหาร
จัดการ จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบกับในคราวประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 ประจ าเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ และทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
 
 



 
๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนให้
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 



 
๘ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน     

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผศ.ปรานี  พรรณวีเชียร 
ข้าราชการบ านาญ เป็นประธาน อาจารย์พีณา  จันทะแก้ว จากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นกรรมการ และอาจารย์
ราชาวดี  สุขภิรมย์ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ  นั้น บัดนี้ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ใคร่ขอน าเสนอผลการประเมินดังกล่าวให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 
6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ (7 หลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ (7 หลักสูตร) ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.04 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินสูงที่สุด คือ สาขาวิชาการจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.34 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.23 ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.2 ผล
การประเมินอยู่ในระดับดี เท่ากัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากัน และสาขาวิชาการบัญชี ได้คะแนนเฉลี่ย 2.29 ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดับ 
 
 
 
 



 
๙ 
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ตารางใยแมงมุม แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
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๑๐ 
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4.35 

2.50 

2.00 

2.83 

2.00 
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4.76 

2.50 
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4.43 

2.00 
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2.83 

2.00 

2.82 
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๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และคณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในระดับหลั กสูตร เพ่ือเป็น
แนวทางให้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ถึงแม้ว่าผลการประเมินการมีงานท าของนักศึกษา จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แต่หลักสูตรพึงตระหนักว่า         

มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนน้อยมาก ซึ่งไม่ได้สะท้อนการท างานของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรควร
หาวิธีการปรับปรุงเรื่องจ านวนอัตราคงอยู่ของนักศึกษา ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

2. ในประเด็นที่ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน จะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับผู้ส าเร็จการศึกษา จะมี 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บัณฑิต ครอบครัว และชุมชน แต่การจัดเก็บข้อมูลในประเด็นนี้          
มีจ านวนน้อยมาก ไม่ครอบคลุมตัวแทนของประชากร โดยจัดเก็บเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรควรวางแผน      
ในการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมในปีต่อไป  

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการมอบหมายภารกิจให้อาจารย์อย่างชัดเจน มีระบบและกลไก แต่ยัง

ไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ของการดูแลนักศึกษา เพราะอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนมีจ านวนน้อย และในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 หลักสูตรยังไม่ได้มีการน ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาพิจารณาบูรณา
การกับหลักสูตร  

2. หลักสูตรควรพิจารณาว่า อัตราคงอยู่ของหลักสูตรค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าศึกษาในรอบ
ของการรับนักศึกษา มีจ านวนน้อยลง หลักสูตรควรหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือส่งผลให้
อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนสูงขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน 

3. การประเมินความพึงพอใจ ของข้อ 3.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 เมื่อมีการจัดการศึกษาหลายหน่วยจัดการศึกษาฯ หลักสูตรควรแยกผลการประเมินความพึงพอใจ แล้ว
น าผลลัพธ์มารวมภายหลัง ท าให้ทราบผลแต่ละพ้ืนที่ว่า มีผลการประเมินอย่างไร เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การจัดการ และสาธารณสุขชุมชน) 

 

--
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๑๒ 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรจะต้องดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความสุข โดยเริ่มตั้งแต่การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร การบริหารอาจารย์ เป็นการดูแลให้อาจารย์อยู่อย่างมีความสุข โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีอาจารย์
พิเศษ จะดูแลกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรให้เหมาะสม 

2. หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่เป็นแผนระยะยาว (3 – 5 ปี) เพ่ือจะได้ทราบว่า
อาจารย์แต่ละคน ควรมีความถนัดต่างกันอย่างไร และเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต้องน าผลการฝึกอบรมมาสรุป  
ผลลัพธ์ว่า อบรมแล้วน าไปใช้ประโยชน์หรือมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างที่เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านสาระรายวิชาของหลักสูตร ควรน าเสนอจุดเด่นของหลักสูตรในปัจจุบันว่า มีความแตกต่างจากหลักสูตร

เดิมอย่างไร และหลักสูตรปัจจุบันมีความโดดเด่นและตอบอัตลักษณ์ของหลักสูตรชัดเจนหรือไม่ คุณสมบัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะเฉพาะอย่างไร และในปีการศึกษานี้ มีสภาวะแวดล้อมอะไร                
ที่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้สอนต้องน าเสนอผู้เรียนให้รับรู้ เพ่ือผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ผู้สอน การเขียน มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ที่มีคุณภาพ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ประโยชน์      
มีองค์ความรู้พร้อมที่จะประกอบอาชีพ และเทคนิคการสอนสมัยใหม่ท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

3. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการทวนสอบรายวิชา ตาม TQF 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และวางแผน
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทวนสอบ รายวิชาที่ก าหนดไว้ จะท าให้การสอนของคณาจารย์
บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรระบุไว้ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ หลักสูตรมีอุปกรณ์ เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
แต่หลักสูตรอาจยังขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย และเหมาะสมกับผู้เรียนในสาขาวิชานั้น  ๆ 
หลักสูตรควรท า MOU กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรือผู้เรียนได้มีโอกาสไปใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในหน่วยงาน 
หรืออาจให้นักศึกษาที่ท างานในสถานประกอบการที่มีเครื่องมือเหล่านั้น มาอธิบายให้เพ่ือน  ๆ ในชั้นเรียนได้
เข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. หลักสูตรที่มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกลกัน ทั้งการจัด    

การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรควรมีวิธีการจัดการอย่างไร  เพ่ือให้
คุณภาพด้านการเรียนการสอนแต่ละแห่งทัดเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  (สาขาวิชาปฐมวัย ปกครอง
ท้องถิ่น     การจัดการ และสาธารณสุขชุมชน) 

2. การจัดท าแบบรายงานประเมินตนเองของหลักสูตร ควรเริ่มต้นจากการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ไปจัดท าระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน 
หลังจากนั้น หลักสูตรควรน ามาวางแผน ก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการให้ชัดเจน โดยจัดท ากิจกรรม
รูปแบบ Action Plan มีการก ากับติดตามผลลัพธ์เป็นระยะ ๆ และก ากับติดตามกระบวนการท างานทุก
กระบวนการด้วยหลัก PDCA 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับวิทยาลัย 

5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งช้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

ตารางใยแมงมุมแสดงถึงผลลัพธ์รายตัวบ่งช้ี ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การจดัการศึกษา 2.40 4 3.04 3.04 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 4 5 4.67 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  5  5 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 5  5 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบรหิารจดัการ  4  4 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 3.70 4.40 4.02 4.16 ระดับดี 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี  



 
๑๕ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม      
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 .1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.04 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด ารง
ต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู ได้คะแนนเฉลี่ย 2.40 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 
1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของ
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการด าเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชน ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ผลการบริหารทางวิชาการแก่ชุมชน ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับด ี
 

ตารางใยแมงมุมแสดงถึงผลลัพธ์รายองค์ประกอบ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม      
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา     
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ใน



 
๑๖ 

 

ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในภาพรวม ระดับวิทยาลัย เพ่ือเป็น
แนวทางให้วิทยาลัยชุมชน มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จากผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ ควรน าผลไปวิเคราะห์หาแนวทาง

แก้ปัญหา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาจุดเด่น จุดอ่อน ในการปฏิบัติงาน มาสร้างความเข้าใจในเกณฑ์
และวิธีเขียน SAR และก าหนดระบบ กลไกในการปฏิบัติ ตลอดจนการเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยจัดการศึกษา           
ให้ครบถ้วน เพ่ือจะท าให้ผลการประเมินมีการพัฒนาขึ้น 

2. การพัฒนานักศึกษา ควรให้ความส าคัญกับแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยมาเป็น     
ข้อบ่งชี้ ก ากับแนวทางปฏิบัติงาน น ามาบูรณาการร่วมกับนักศึกษาที่พึงประสงค์ และน ามาจัดกิจกรรม
โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นทุกโครงการจะต้องติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน        
โดยจัดท าโครงการในรูปแบบ PDCA ขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนานักศึกษาไม่ได้น ากิจกรรม
โครงการที่ด าเนินการส่งมอบให้หลักสูตรน าไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักศึกษา จึงส่ งผลให้การพัฒนา
นักศึกษาไม่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเท่าที่ควร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  

วิทยาลัยชุมชนมีอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยสูง สามารถหาแหล่งทุนจากภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง          
มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยมีการพัฒนา Model งานวิจัย
ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

วิทยาลัยชุมชนมีศักยภาพด้านงานวิจัยสูง โดยเฉพาะงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีงานวิจัยที่มี        
ความหลากหลายควรสร้าง Model ของงานวิจัยให้มีรูปแบบที่ เหมาะสม และมีประโยชน์ต่อการพัฒนา                
มีการทดลองผลลัพธ์จริง สามารถน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จะท าให้เพ่ิมศักยภาพของวิทยาลัย
ยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1.   การบริการทางวิชาการ ควรเริ่มพัฒนาจากแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนด้านบริการวิชาการว่า มีเป้าหมาย

อย่างไรบ้าง มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและงานบริการทางวิชาการควรมีการก าหนดกิจกรรมที่น ามาบริการ
ให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนานั้น ๆ กับการด ารงชีวิต การพัฒนา เพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน และควรมีผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน  

 
 



 
๑๗ 

 

2.   เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมีงานวิจัยที่มีคุณค่าจ านวนมาก ควรหาวิธีการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์กับชุมชน         
โดยจัดท าในรูปแบบของการบริการทางวิชาการ จะท าให้งานบริการทางวิชาการมีความเข้มแข็ง 

3.   วิทยาลัยชุมชนควรให้ความส าคัญกับการจัดบริการทางวิชาการที่หารายได้ โดยเฉพาะจากโครงการ              
Upskill Reskill  ให้กับบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัดโดยเพ่ิมความรู้ใหม่ ๆ และในพ้ืนที่มีสถานศึกษาน้อยแห่ง  
วิทยาลัยชุมชนน่าจะด าเนินการเรื่องเหล่านี้ได้ดี โดยวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานในจังหวัด 

องค์ประกอบที่ 4  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ มีประวัติความเป็นมามากมาย มีขนบธรรมเนียมระเบียบวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมสูง ส่งผลให้วิทยาลัยมีกิจกรรมทั้งงานวิจัย บริการวิชาการ การสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากมาย
และวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการ จนมีจุดเด่นและความเก่ง เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานที่ท่ีมีศักยภาพในการดูแลศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด เมื่อน ามาจัด     
เป็นกิจกรรมโครงการแล้ว สิ่งที่จะเกิดประโยชน์คือ นักศึกษา อาจารย์มีความเข้าใจ รักและผูกพันใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และหัวใจส าคัญคือ การด าเนินการในแต่ละกิจกรรมต้องด าเนินการตามหลัก PDCA 
โดยมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ เปรียบเทียบแผนและผล หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะมีการปรับแผนหรือ
กิจกรรมโครงการอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

วิทยาลัยชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกจ านวนมาก โดยเฉพาะ
หน่วยงานภายในจังหวัด ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายเป็นการท างานร่วมกันทั้งด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ    
การด าเนินการและมีกระบวนการในการช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
หลายภาคส่วน เป็นการท างานร่วมกันที่มีการแบ่งปันทั้งกิจกรรมและงบประมาณ จึงท าให้มีผลการด าเนินงานสูง
และใช้งบประมาณน้อย 
จุดที่ควรพัฒนา  
1.   การจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชน มีการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่แสดงผลลัพธ์ มีการท าแผนส่งให้

ฝ่ายปฏิบัติการน าไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เมื่อทุกหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ ฝ่ายแผนต้องมี    
การติดตามผล หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวางแผนพัฒนาต่อไป และขณะเดียวกัน หากมีสถานการณ์       
ไม่ปกติเกิดขึ้น ฝ่ายแผนควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ เพ่ือจะได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนั้นฝ่ายแผนควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ระบุถึงวิธีการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดการใช้เงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจน จะท าให้วิทยาลัยชุมชน       
ลดความเสี่ยงจากการบริหารงบประมาณได้ดีขึ้น  

 
 



 
๑๘ 

 

2.   การคิดต้นทุนต่อหน่วย งานการเงินต้องพยายามหาวิธีการคิดที่ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากที่สุด การคิด
ต้นทุนต่อหน่วย อาจจะมีวิธีการคิดที่หลากหลาย เช่น การคิดต้นทุนต่อหน่วย รวมค่าเสื่อมราคา หรือไม่รวม   
ค่าเสื่อมราคา รายได้คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือการคิดรายได้จากเงินสมทบอ่ืน ๆ  นอกจากนั้น
หลักสูตรควรน าต้นทุนของแต่ละหลักสูตรไปเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันของวิทยาลัยชุมชนอ่ืน เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการบริหารและสร้างโอกาสทางการแข่งขัน 

3.   การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารองค์กร โดยวิทยาลัยต้องคิดวิเคราะห์ว่า สถานศึกษา
น่าจะมีความเสี่ยงในประเด็นใดบ้าง น าความเสี่ยงมาวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ เพ่ือพิจารณาว่า        
ความเสี่ยงนั้น สมควรด าเนินการหรือไม่ แล้วน าประเด็นนั้นมาประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง มีการก ากับติดตามความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหาร และสุดท้ายความเสี่ยงต้องลดลงตามเป้าหมาย      
ที่ก าหนดไว้  

4.   การจัดการความรู้ที่วิทยาลัยจะต้องด าเนินการ อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ ด้านการเรียนการสอนและวิจัย    
การจัดการความรู้เป็นการน าเอาความรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยน าความรู้จากตัวคน 
(Tacit knowledge) มาเป็นความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ดังนั้นจะต้องด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนของ กพร. ตั้งแต่การเลือกประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
การก าหนดหัวข้อ และการน าความรู้ไปจัดเป็นกลุ่ม มีการแก้ไขค าผิดปรับภาษาพูดเป็นภาษาเขียน น าไปสู่   
การปฏิบัติ และสุดท้ายเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ส าหรับวิทยาลัย โดยจัดเก็บเพ่ือให้คนรุ่นหลังท าให้เกิด
ประโยชน์ 

5.   วิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนบริหารอาจารย์ โดยก าหนดภาระงานให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คน      
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันควรจัดให้มีค่าตอบแทน สวัสดิการ สิ่งจูงใจ ประโยชน์และบริการต่าง ๆ         
เงินรางวัลเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรในองค์รวม และส่งผลให้ทุกคนท างานอย่างมีความสุข 
นอกจากนั้นหลักสูตรควรมีแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 3 – 5 ปี โดยระบุว่า
บุคลากรแต่ละคน ควรอบรมในประเด็นใดบ้าง ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา ตั้งแต่การศึกษาต่อ การก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนา เมื่อสิ้นปีการศึกษาควรมีการน าผลการด าเนินการมาสรุป
กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และการพัฒนาบุคลากร จะได้น ามาใช้ประโยชน์กับงานของแต่
ละคนได้จริง 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น  
1. ผู้บริหารระดับสูง ทั้งสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการมีทิศทางการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายชัดเจน     

เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งแนวปฏิบัติจะสามารถสร้างคุณค่า
ให้กับวิทยาลัยชุมชนได้ในระยะยาว ประเด็นส าคัญที่สุด วิทยาลัยชุมชนจะสามารถน าแนวคิดเหล่านี้มาจัดท า
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยก าหนดเป็น Mile set ที่ระบุผลลัพธ์ในแต่ละ
ปีและน าแผนกลยุทธ์ไปเสนอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ จะส่งผลให้     
การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุตามแผนที่ผู้บริหารก าหนด 
 
 



 
๑๙ 

 

2. วิทยาลัยชุมชนมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล มีเรื่องราวหลาย ๆ ประเด็นที่น่าน ามาศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง           
ทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ หน่วยงานอ่ืน ๆ ประสงค์ จะเข้ามา
เรียนรู้ และสถานศึกษาในพ้ืนที่มีคู่แข่งขันน้อย ประกอบกับวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูง จนได้รับความ
ไว้วางใจในการมอบหมายงานจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ทั้งงานวิจัย บริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผล
ให้วิทยาลัยชุมชนมีโครงการกิจกรรมที่ส าคัญ ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ท าให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.   เนื่องจากวิทยาลัยชุมชน มีหน่วยจัดการศึกษาฯ หลายแห่ง กระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ การเดินทางล าบาก     

อยู่ห่างไกลกัน ส่งผลต่อการพัฒนางาน เพราะหน่วยจัดการศึกษาฯ แต่ละแห่งแยกกันท างาน การก าหนด
มาตรฐานจะท าได้ยาก ดังนั้นการจัดท าแผนของวิทยาลัยชุมชนต้องแข็งแรง มีเป้าหมายที่ชัดเจน วิทยาลัย
ชุมชนควรก าหนดระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมทุกอย่างควรเริ่มต้นที่แผนเสมอ และน าแผน
ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ น าไปวิเคราะห์จัดท าแผนงานโครงการ มีการก าหนดเป้าหมาย       
ของแผนและกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน เมื่อปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ในทุกตัวบ่งชี้และ   
มีการติดตามประเมินผลการท างานเป็นระยะ ๆ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะได้ปรับปรุงและพัฒนา
อย่างไรในปีถัดไป  

2.   วิทยาลัยชุมชนควรจัดให้มีการจัดท าฐานระบบข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับข้อมูล
ในส่วนของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน งานวิจัย ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ 
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการ พันธกิจต่าง ๆ ต้องค่อย ๆ พัฒนาฐานข้อมูล หากท าได้จะ
ลดปัญหาการสื่อสารในหลาย ๆ พ้ืนที่และการจัดการเอกสารต่าง ๆ การปฏิบัติงานจะสะดวก ปลอดภัย 
มั่นคงมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยในระยะยาว 

3.  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีค่าหลากหลายรูปแบบเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด
และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง แต่สิ่งส าคัญที่วิทยาลัยชุมชน
จะต้องตระหนักคือ การก าหนดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือ
จะท าให้งานบริการที่รับภาระจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่เกิดความล าบากต่อการบริหารจัดการ
ในส่วนกลาง 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเสนอ และมีข้อเสนอ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. งานวิจัยที่วิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น เห็นควรน ามาเผยแพร่ให้ชุมชนและคนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้น าไปใช้ประโยชน์ และควรเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด้วยโดย
จัดหมวดหมู่ไว้เพ่ือง่ายต่อการเข้าไปศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

๒. ตารางใยแมงมุม แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 ระบุเพียง
ว่า องค๑์ – ๕ เท่านั้น เห็นควรระบุความหมายของแต่ละองค์ประกอบก ากับไว้ด้วย  
 
 



 
๒๐ 

 

๓. การประเมินรอบหน้าหากสถานการณ์โควิดดีขึ้น ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเชิญคณะกรรมการผู้
ประเมินลงพ้ืนที่ เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา 

 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันเสาร์
ที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ และทางส านักวิชาการได้น าเสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอน  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 
25 ตุลาคม 2564 และยังมีบางรายวิชาที่ไม่ได้น าเสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ซึ่งทางผู้รับผิดชอบได้สรรหา
อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ศักยภาพและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว  

ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนจากแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ เสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
(เพ่ิมเติม) ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 

รายช่ือและศักยภาพผู้สอนพิเศษประจ าภาคการศึกษา 2/2564  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(เพิ่มเติม) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา 
คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการบัญชี 2563 (อ.แม่สะเรียง) 
๑ นายสมชาติ  แผ่อ านาจ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (ทีม) ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการ 

   วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๒ นางสาวนันทพร  โพธาบุตร โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (ทีม) บธ.ม.การเงินและบัญชี 

   บธ.บ.การบัญช ี
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2564 (อ.แม่สะเรียง) 

๑ นางสาวฝนทิพย์  ธนชัยสิทธิกุล เคมีสาธารณสุข ศษ.ม.วิทยาศาสตร์การศึกษา 

   กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2563 (นศ.ทุน กสศ. เรยีน จ - ศ) 
๑ นายศุภยศ ลาภล้น เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า วทบ.การประมง (การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
๒ น.ส.สภุาพร คณุอนงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารท้องถิ่น ค.บ.คหกรรมศาสตร ์
   ค.บ. ภาษาไทย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2564 
๑ นายวิทยา  วนาสถิตย ์ หลักการปลูกพืช วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร 

   ปวช.เกษตรศาสตร ์
 นายถิรมนสั  วงศ์คีร ี หลักการเลี้ยงสัตว ์ วท.ม.สัตวศาสตร ์

 นายวิทยา  วนาสถิตย ์ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น (ทีม) วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร 
   ปวช.เกษตรศาสตร ์



 
๒๑ 

 

 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติ 
 เนื่องจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์จากส านักวิชาการ และผ่านการกลั่นกรองจาก
อนุกรรมการวิชาการแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัตติามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 2  

           ปีการศึกษา  2564 
สรุปเรื่อง 
ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาศัยความในมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน       

พ.ศ. 2558 และมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560           
ได้ออกระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนร่วมห้องเรียน (Sit in) บูรณาการ
ร่วมกับหลักสูตรอนุปริญญา โดยไม่มีการเบิกค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์ผู้สอน และจัดให้มีการบริหารหลักสูตร
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 
2560 จึงขอน าเสนอหลักสูตรสัมฤทธิบัตรต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณา       
และอนุมติั รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร  ว ิทยาลัยช ุมชนแม่ฮ ่องสอน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 กล่าวไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน   
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริม 
การเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่ 
การพัฒนาประเทศ และ มาตรา 9 ก าหนดบทบาทให้สถาบันต้องให้ความส าคัญ และค านึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 

 นางกนัทนา  ใจสุวรรณ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น (ทีม) ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
   ค.บ.ฟิสิกส ์

 นางสาวปรางค์วลยั  หงษาวงษ์ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ทีม) ศ.บ.เศรษฐศาสตร ์
   ระหว่างประเทศ 

 นางสาวอรุณศรี  คงคาใส เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ทีม) ศศ.ม.เศรษฐศาสตร ์
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์



 
๒๒ 

 

๑. การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและการเรียน รู้ ตลอดชีวิต
ของ ประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียน ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 

๒. การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม ด้านวิชาการ
หรือ ด ้านว ิชาช ีพ 

๓. ความร ่วมม ือก ับสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาในการศ ึกษาต ่อในระด ับปร ิญญาของน ักศ ึกษา 
๔. ความร ่วมม ือ กับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่

ด าเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ  สถานศึกษาชั ้นสูง  สถาบัน อื่น ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา 

๕. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ 
๖. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น และเอกชนในการจ ัดการศ ึกษา 
๗. การบร ิหารจ ัดการโดยมุ ่งเน ้นหล ักธรรมาภ ิบาล 
๘. การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ 
๙. การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่

เกี่ยวข้อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงอาศัยความในมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 และมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม  ครั้ งที่  6/2560               
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จึงออกระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงด าเนินการจัด
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรขึ้น โดยด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
วิทยาลัยชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป 

2. ชื่อหลักสูตร (วิชา) 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

1 วท 0301 หลักการปลูกพืช 3(2-2-5) 

2 วท 0302 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) 

3 วท 0303 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 

4 วท 0305 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 

5 วท 0306 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

6 วท 0309 การจัดการฟาร์ม 3(2-2-5) 

7 วท 0313 การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

8 วท 0318 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-2-5) 

9 วท 0319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 
 



 
๒๓ 

 

3. การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร และการจดัการเรียนการสอน 
สภาวิทยาลัยชุมชน อนุมัติหลกัสูตรสัมฤทธิบัตรและเปิดสอน 
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน     ครั้งที่...........................เมื่อวันที่............................................... 

4. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 4.1 แบบชั้นเรยีน  4.2 ชุดการเร ียนรู้ (Module)  4.3 การเรยีนการสอนผ่านสื่อดิจ ิทัล 

5. การพัฒนาหลักสูตรและการนำรายวิชาจากหลักสูตร 
 หลักสูตรอนุปริญญา 
 หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
 หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

- หลักสตูรอนุปริญญา สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  
- สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติหลักสูตร การประชุมครั้งท่ี3/2561  
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 
- สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 3/2561  

   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 
6. การรับสมัครและการคดัเลือก 

1. การรบัสมัครเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรอนุปรญิญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ ่องสอน 
2.  การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ์ 

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาไทยที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
2.  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 
3.  มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม ่ฮ ่องสอน 

8. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
รับเข้าภาคเรียนที่ 2/2564  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ  15 คน 
(ปัจจุบันมีผู้สมัครแล้ว 2 คน) 
๑. นายประกอบ แย้มสถิต  ศูนย์การเรยีนหญา้แพรกสาละวิน มูลนธิินวตักรรมการศึกษา 
๒. นายวิชา วิโรจน์สุขสันต์ ศูนย์การเรยีนหญา้แพรกสาละวิน มูลนิธนิวัตกรรมการศึกษา 

9. ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษาที่ 2564  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2564 -  2 เมษายน  2565  

 
 

 

 

 

 



 
๒๔ 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน ห้อง 1 (เรียนร่วมกับห้องเรียนอนุปริญญา รุ่น 2563) 
วัน/เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 17.00 น. 

พุธ  วท 0305 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 
 (นางมุกรินทร์ วนาสถิตย์) 

 

พฤหัสบด ี วท 0309 การจัดการฟาร์ม 
 (นายรชัพล เกรียงไกรสิงห์) 

 

ศุกร ์  วท 0313 การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 (นายปฏิพัทฑ์ิ วนาสถิตย์) 

 

เสาร ์  วท 0318 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 (นายศุภยศ ลาภล้น) 

 วท 0319 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารท้องถิ่น 

(นางสาวสุภาพร คุณอนงค์) 
 

ตารางการจัดการเรียนการสอน ห้อง 2 (เรียนร่วมกับห้องเรียนอนุปริญญา รุ่น 2564) 
วัน/เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 17.00 น. 
อังคาร  วท 0306 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

 (นางสาวปรางค์วลยั หงษาวงษ์) 
 

พุธ  วท 0301 หลักการปลูกพืช 
 (นายวิทยา วนาสถิตย์) 

 

พฤหัสบด ี วท 0303 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
 (นางกันทนา ใจสุวรรณ) 

 

ศุกร ์  วท 0302 หลักการเลี้ยงสัตว์ 
 (นายถิรมนัส วงศ์คีรี) 

 

 
10. หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง/สถานที ่จัดการเรียนการสอน  ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง      
อ.แม่สะเรียง 

11. งบประมาณในการดำเนินการ (กรุณาระบุที่มาของตัวเลขหรือแสดงวิธีการคำนวณ) 
1. ค่าตอบแทนผู้สอน (จ านวนห้อง........ห้อง x ..........จ านวนชั่วโมง x 15 สัปดาห์ x 270 บาท) 
2. ค่าวัสดุการศึกษา 
 2.1  กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 400 บาท/คน/ภาค 
           การศึกษา) 

2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (จ านวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 

3. ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา (จ านวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑๒.  ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 
 ๑. แหล่งศึกษาค้นคว้า 
  ๑.๑ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอ าเภอแม่สะเรียง 
  ๑.๒ ห้องสมุดออนไลน์อุทยานการเรยีนรู้ และศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านอุทยานการเรียนรู้ 

2. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
2.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง 
2.2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอ าเภอแม่สะเรียง 
2.3 ศูนย์พัฒนาที่ดินอ าเภอแม่สะเรียง 
2.4 โครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
2.5 ส านักอุทยานแหง่ชาติแม่เงา 
2.6 วิสาหกิจสร้างป่าสรา้งรายได ้ตามพระราชด าร ิ
2.7 สวนรุกขชาติห้วยชมพู 

3. สื่อและอุปกรณ์การสอน 
3.1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอ าเภอแม่สะเรียง 
3.2 โปรแกรมและซอฟต์แวรต์่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา รวม 
../.... ../....  

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าวัสดุการศึกษา     
3. ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา    
4. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ 
(กรณีไม่ได้จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนและมี 3 ห้องเรียน
ขึ้นไป) 

   

รวมทั้งสิ้น    

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 



 
๒๖ 

 

13. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ที ่

 
หลักสูตร (วิชา) 

 
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่งงาน 
(ข้าราชการคร/ู

พนักงานราชการต่ า
แหน่ง ผูส้อน/

นักวิชาการศึกษา/
บุคลากรตาม สัญญา
จา ้ งท ี่ท ่าหน ้าท ี่สอน

ใน วชช.) 

 
คุณวุฒิ/สถาบันการศกึษา 

1. หลักการปลูกพืช นายธนันชัย มุ่งจิต นักวิชาการศึกษา กษ.ม.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วท.บ.สตัว
บาล/สถาบันราชภฏั เชียงใหม ่

2 หลักการเลี้ยงสัตว ์ นายธนันชัย มุ่งจิต นักวิชาการศึกษา กษ.ม.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วท.บ.สตัว
บาล/สถาบันราชภฏั เชียงใหม ่

3 ปฐพีวทิยาเบื้องต้น นางกันทนา 
ใจสุวรรณ 

ครูช านาญการพิเศษ ปร.ด.ว ิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม/ม. เชียงใหม ่
วท.ม.สิ่งแวดล้อม/ม.นเรศวร ค.บ.ฟ ิสิกส ์/
สถาบ ันราชภัฏเชยีงราย 

4 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น นายนพรัตน ์
สิทธิโชคธนารักษ ์

ครูช านาญการ ศษ.ม.เศรษฐศาสตร ์/ม.เชียงใหม่ บธ.บ.
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ/สถาบ ัน ราชภัฏ
เชียงใหม ่

5 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป นายนพรัตน ์
สิทธิโชคธนารักษ ์

ครูช านาญการ ศษ.ม.เศรษฐศาสตร ์/ม.เชียงใหม่ บธ.บ.
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ/สถาบ ัน ราชภัฏ
เชียงใหม ่

6 การจัดการฟาร์ม นายสุรินทร ์
มหาวรรณ ์

ครูช านาญการ ศษ.ม.วัดและประเมินผลการศึกษา/ ม.
เชียงใหม่ ค.บ.การว ัดผลการศึกษา/สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม ่

7 การอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

นางกันทนา 
ใจสุวรรณ 

ครูช านาญการพิเศษ ปร.ด.ว ิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม/ม. เชียงใหม ่
วท.ม.สิ่งแวดล้อม/ม.นเรศวร ค.บ.ฟ ิสิกส ์/
สถาบ ันราชภัฏเชยีงราย 

8 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า 

นายธนันชัย มุ่งจิต นักวิชาการศึกษา กษ.ม.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วท.บ.สตัว
บาล/สถาบันราชภฏั เชียงใหม ่

9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารท้องถิ่น 

นายทรงศักดิ์ ปัญญา ครูช านาญการ ศศ.ม.ประวัติศาสตร์/ม.เชียงใหม ่
ศศ.บ.รัฐศาสตร์/ ม.รามค าแหง 

4. ช่างเกษตรเบื้องต้น นายสรุินทร์   มหาวรรณ ์ ข้าราชการคร ู ศษ.ม.วัดและประเมินผลการศึกษา/ ม.
เชียงใหม่ ค.บ.การว ัดผลการศึกษา/สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม ่

14. ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
รายชื่อและศักยภาพผู ้สอนพิเศษประจ าภาคการศึกษา 2/2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ ่องสอน อ าเภอแม่สะเรียง 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 

หมายเหตุ : 
 1. การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
 2. แนบรายละเอียดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
 3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่ปรับปรุง แนบส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือสภา
วิทยาลัยชุมชน เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา/ ปวส./ ปวช./ ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน/ 
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
 4. แนบส าเนารายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
 5. วิทยาลัยชุมชนที่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ให้ส่งแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรมายัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเปิดรับนักศึกษาใหม่ และส่งรายงานการจัดการเรียนการ
สอน ภายใน 15 วันหลังเปิดการเรียนการสอน 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึกข้อมูล  ลงชื่อ........................................................... 
     (นางสาวสมนวรรณ   ธรรมดีกุล)                  (นางจินตนา  เรียงไรสวัสดิ์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล        ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
.....24..../....พฤศจิกายน../.2564...........        ........./.................................../................ 
 

   ลงชื่อ............................................................ .. 
      ( นายคมสัน    คูสินทรัพย์ ) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

         ........./.................................../.............. 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมตอินุมัตหิลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๙ หลักสูตร  
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 
๒๘ 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 วันพุธ 2๗ มกราคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ 
2/2564 วันพุธ 2๔ กุมภาพันธ์ 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ 
3/2564 วันพุธ 31 มีนาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

   
เมษายน 

 
 งดประชุม 

4/2564 วันพุธ ๒๖ พฤษภาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ 
5/2564 วันพุธ 30 มิถุนายน 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
6/2564 วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔ 
7/2564 วันพุธ 25 สิงหาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔ 
8/2564 วันพุธ 29 กันยายน 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ 
9/2564 วันพุธ 27 ตุลาคม 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ 

10/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564  ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ 
11/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔        
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

 

วาระท่ี  ๖.๒ การพัฒนาศูนย์ไทใหญ่ให้เป็น Landmark ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
      ระหว่างศูนย์ไทใหญ่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว  
      จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีการศึกษา 2563          

ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ประเมินได้แนะน าสิ่งต่างๆมากมายที่วิทยาลัยชุมชน
ได้ด าเนินการตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายถึงแม้จะมี
ภูมิประเทศที่ห่างไกลกัน แต่มีหน่วยจัดการศึกษาที่ประจ าอยู่ทุกอ าเภอ และมีศูนย์บริการชุมชนอีก ๓ ศูนย์      
ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง ดังนั้นควรให้ศูนย์บริการทั้ง ๓ ศูนย์ ด าเนินกิจกรรมที่ท าให้เกิด
รายได ้ 

โดยเฉพาะศูนย์ไทใหญ่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมเรื่องราวของไทใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัด
นับว่าเปน็จุดส าคัญในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว สามารถสร้างให้เป็นสถานที่เช็คอินส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ ข้าพเจ้านายจิระ  พานิชยานนท์ และนายภานุเดช  ไชยสกูล กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้หารือกันว่า เพ่ือให้ศูนย์ไทใหญ่เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น จึงจะให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ไทใหญ่ โดยจะใช้สถานที่ศูนย์ไทใหญ่เป็นที่ท า
การของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายในพ้ืนที่ 
และสร้างศูนย์ไทใหญ่ให้เป็น Landmark และดึงนักท่องเที่ยวให้รู้จักศูนย์ไทใหญ่ต่อไป 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ส่วนขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการให้สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชนหารือกันต่อไป 
 
 

เลิกประชุม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


