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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
 

วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๗ เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

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

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูช านาญการ    
๒. นายสุบัณกร    กวีวัฒน์  ครูช านาญการ  
๓. นางสาวเอมอร    ลิ้มวัฒนา ครูช านาญการ 
๔. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๕. นายมนตรี        วงษ์รีย์  คร ู
๖. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๗. ผศ.ดร.จตุรงค์  ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
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๘. นางสาวดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๙. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๐. นายสิทธิวัฒน์    สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 

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

จ านวน ๑๑ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๓ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๓. นายธวชัชัย       ใจแสน 
๔. นายเทวัณ        ปัญญาประเสริฐ 
๕. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ ์
๖. นายคมสัน        คูสินทรัพย ์     
 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง – ไม่มี -   

วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

    (ครั้งที่ ๑ ) 

สรุปเรื่อง  

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๙,๑๔๓,๐๕๐.๐๐ บาท นั้น  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ ) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 1 

รายการ 
งบประมาณจัดสรร 

ครั้งที่ 1 

รวมทั้งสิ้น 9,143,050.00 
   1. งบบุคลากรภาครัฐ           2,087,900.๐๐ 
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           2,087,900.๐๐ 
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   2. งบด าเนินงาน 599,300.00  

      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 120,000.00 

      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 416,300.00 

      - ค่าประกันสังคม 63,000.00 

   3. งบลงทุน 3,010,600.00  

      - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 20 ตู้ 

118,000.00 

      - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 

1,092,000.00 

      - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 เครือ่ง 

880,000.00 

      - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ต าบลจองค า อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 เครื่อง 

440,000.00 

      - เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาที) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง 

89,000.00 

      - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง 

280,000.00 

      - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง 

111,600.00 

   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 3,064,850.00 

   ค่าสอนรายชั่วโมง   1,091,200.00 

   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว 160,600.00 

   ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ฯ 72,000.00 

   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 41,700.00 

   ค่าจ้างเหมาบริการ 1,151,490.00 

   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน 148,500.00 

   ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 216,000.00 

   ค่าวัสดุส านักงาน 33,360.00 

   ค่าสาธารณูปโภค 150,000.00 
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   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ) 380,400.00  
   โครงการไทใหญ ่               90,000.00  
   โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ               200,400.00  
   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ 90,000.00 

 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่  ๑ .๒ .๒  เรื่อง รายงานการส ารวจการออกกลางคันของนั กศึกษาหลั กสูตรอนุปริญญ า  
           วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามโครงการศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน                              
เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2564 นั้น 
 ส านักวิชาการ จึงขอน าเสนอรายงานการส ารวจการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

การศึกษาวิจัยสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
๒. เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาศึกษาหาแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2563 จ านวนรวม 
492 คน ประกอบด้วย  
 (1)  นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2561 จ าแนกเป็นสาขาวิชา  
  การปกครองท้องถิ่น  จ านวน 18 คน    
 (2) นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562 จ านวนรวม 207 คน จ าแนกเป็นสาขาวิชา   
  การศึกษาปฐมวัย  จ านวน 100 คน    

การปกครองท้องถิ่น  จ านวน   60 คน   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน   24 คน      

สาธารณสุขชุมชน  จ านวน     2 คน  
การจัดการ   จ านวน   21 คน 
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 (3) นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 จ านวนรวม 267 คน จ าแนกเป็นสาขาวิชา   
  การศึกษาปฐมวัย  จ านวน 97 คน       

การปกครองท้องถิ่น  จ านวน 82 คน   
  การจัดการ   จ านวน 24 คน       

สาธารณสุขชุมชน  จ านวน 30 คน  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน 11 คน       

เทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 23 คน 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 
2563 จ านวนทั้งสิ้น 145 คน ประกอบด้วย  
 (1) นักศึกษาที่ออกกลางคัน รุ่นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 2 คน จ าแนกเป็นสาขาวิชา  
  การปกครองท้องถิ่น  จ านวน 2 คน   
 (2) นักศึกษาที่ออกกลางคัน รุ่นปี 2562 รวมทั้งสิ้น 16  คน จ าแนกเป็นสาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย  จ านวน 7 คน   
การปกครองท้องถิ่น  จ านวน 7 คน 

  การจัดการ   จ านวน 1 คน  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 คน   

 (3) นักศึกษาที่ออกกลางคัน รุ่นปี 2563 รวมทัง้สิ้น 136 คน จ าแนกเป็นสาขาวิชา   
การศึกษาปฐมวัย  จ านวน 36 คน    
การปกครองท้องถิ่น  จ านวน 57 คน   
การจัดการทั่วไป   จ านวน 10 คน   
สาธารณสุขชุมชน  จ านวน 21 คน   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน 6   คน   
เทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 4   คน   
การบัญชี   จ านวน 2   คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการออกกลางคัน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการสูญเปล่าทางการศึกษา 
 3. แนวทางการป้องกันการออกกลางคัน 
 4. บริบทของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ ากว่า
ปริญญา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 หน่วยจัดการศึกษา หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย  หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอขุนยวม  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้า  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย 



 
๘ 

 

 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยก าหนด สมัครเข้ามาเรียน และได้
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระดับอนุปริญญา ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  
ในสาขาวิชาที่หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 
 หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปี ที่เป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 การออกกลางคัน หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้วแต่ไม่มา
เรียน  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ต้องออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะเรียนจบตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้     
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

๑. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
๒. แบบเติมค าสั้นๆ ในช่องว่าง (Short Answer) 

การสร้างเครื่องมือ 
   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี เอกสาร บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างเครื่องมือโดยได้ดัดแปลงและปรับปรุงเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วัชรี ตระกูลงาม และคณะ , 2550, หน้า ภาคผนวก) , 
การศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 (พรศักดิ์ ค าทอง และคณะ, 2561 หน้า ภาคผนวก) 
 3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ของเครื่องมือที่ดัดแปลงและปรับปรุงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ท าวิจัย รวมทั้งส านวนภาษา ที่ใช้ ท าการแก้ไข ปรับปรุง ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกรอบมีรายละเอียด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติหนังสือน าส่งจากผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่งถึงหัวหน้าหน่วยจัดวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนอ าเภอ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 6 อ าเภอ/6 ฉบับเพ่ือขอร่วมมือในการติดตามผู้
ออกกลางคัน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือสัมภาษณ์โดยตรงแบบซึ่งหน้า (Telephone and Face to 
face Interviews) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และการจัดส่งคืน 
 2. ด าเนินการส่งหนังสือพร้อมแนบแบบสอบถามไปยังวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอ จ านวน 6 อ าเภอ โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนวิธีการตอบแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 3. เมื่อได้รับแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมาแล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
 4. ลงรหัสข้อมูล บันทึกข้อมูล ค านวณค่าสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 

 



 
๙ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
๑. สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล   
๒. ค่าความถ่ี (Frequency)  
๓.  ร้อยละ (Percentage)  
๔. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
๕. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  SD ) 
๖. น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี Likert ก าหนดค่าน้ าหนักตัวเลข ดังนี้ 
๑. หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
๒. หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับน้อยมีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
๓. หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
๔. หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
๕. หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
การแปลค่าระดับใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของ Best ก าหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า มีค่าระดับผลกระทบการออกกลางคันอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า มีค่าระดับผลกระทบการออกกลางคันอยู่ใน ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า มีค่าระดับผลกระทบการออกกลางคันอยู่ใน ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า มีค่าระดับผลกระทบการออกกลางคันอยู่ใน ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่า มีค่าระดับผลกระทบการออกกลางคันอยู่ในระดับ มากท่ีสุด   

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2563 
2. ได้แนวทางและมาตรการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือแก้ไขสาเหตุ

การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาได้ตรงจุด  
ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 ๑. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยภายในหน่วยงาน  ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้อาจจะใช้ประโยชน์
เฉพาะวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น และหรือสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน 
 2. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยเลือกใช้ เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์   Thai Digital 
Collection (TDC)  ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เว็บไซต์ ; http://tdc.thailis.or.th/tdc)  
 3. ไม่พบงานวิจัยลักษณะการออกกลางคันของวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ  
 



 
๑๐ 

 

ผลการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตัวอย่างแยก สาขาวิชา หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

ช่วงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานภาพทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

ชั้นปีที่ออกจากวิทยาลัยชุมชน 

หน่วยจัด 
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว 

แต่ไม่มาเรียน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ปีที ่1 
ปีที ่2 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ (%) 
(n = 145) 

แม่สะเรียง การศึกษาปฐมวัย 15 2 - 17 

  
34.10 28.60 - 33.33 

 
การปกครองท้องถิ่น 12 5 - 17 

  
27.30 71.40 

 
33.33 

 การจัดการ 1 - - 1 

  2.30 - - 2.00 

 สาธารณสุขชุมชน 11 - - 11 

  25.00 - - 21.60 

 การบัญช ี 2 - - 2 

  4.50 - - 3.90 

 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - - 3 

  6. 80 - - 5.90 

 รวม 44 7 - 51 

 
 

86.30 13.70  100.00 

เมือง การศึกษาปฐมวัย - 8 - 8 

 
 

- 26.70  22.90 

 การปกครองท้องถิ่น 1 5 - 6 

 
 

20.00 16.70  17.10 

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - 7 - 7 

 
 

- 23.30 - 20.00 

 การจัดการ 2 1 - 3 

 
 

40.00 3.30  8.60 

 สาธารณสุขชุมชน 2 9 - 11 

 
 

40.00 30.00 - 31.40 

 รวม 5 30 - 35 

 
 

3.40 20.70  24.10 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

ปาย การศึกษาปฐมวัย 2 4 - 6 

  28.60 28.60  28.60 

 การปกครองท้องถิ่น 3 4 - 7 

  42.90 28.60  33.30 

 การจัดการ 2 6 - 8 

  28.60 42.90  38.10 

 รวม 7 14 - 21 

 
 

4.80 9.70  14.50 

ขุนยวม การศึกษาปฐมวัย 5 1 - 6 

 
 

41.70 25.00 - 35.30 

 การปกครองท้องถิ่น 7 3 1 11 

 
 

58.30 75.00 100.00 64.70 

 รวม 12 4 1 17 

 
 

8.30 2.80 0.70 11.70 

ปางมะผ้า การศึกษาปฐมวัย 3 2  5 

 
 

33.33 40.00  35.70 

 การปกครองท้องถิ่น 6 3 - 9 

 
 

66.70 60.00  64.30 

 รวม 10 4 - 14 

 
 

6.90 2.80  9.70 

แม่ลาน้อย การศึกษาปฐมวัย - 1 - 1 

 
  

33.33  14.30 

 การปกครองท้องถิ่น 3 2 1 6 

 
 

100.00 66.70 100.00 85.70 

 รวม 3 3 1 7 

 
 

2.10 2.10 0.70 4.80 

 
รวมท้ังสิ้น 

81 
55.90 

62 
42.80 

2 
1.40 

145 
100.00 

 
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสมก่อนออกจากวิทยาลัยชุมชน 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม  

• ค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสม 0.00 มากที่สุด จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.10  
• ค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสม 1.00   จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.80  
• ค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสม 1.08 , 2.00  จ านวนเท่ากัน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.40    
• ค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสมโดยรวมเท่ากับ 0.63 



 
๑๕ 

 

สาเหตุของการตัดสินใจออกกลางคัน 
ข้อที ่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

  
(n = 145) 

1 ปัญหาด้านเวลาเรียน / ไมส่ามารถจัดสรรเวลา /วันและเวลาที่ท างานตรงกับเวลาเรยีน 48 33.10 

2 ปัญหาด้านการเงิน 15 10.30 

3 ปัญหาด้านครอบครัว / ไมม่ีเวลาให้ครอบครัว 14 9.70 

4 ปัญหาการเดินทางไกล / ยากล าบาก / ยานพาหนะ 14 9.70 

5 ย้ายสถานท่ีท างาน / ย้ายที่อยู ่ 9 6.20 

6 ปัญหาอื่น ๆ พบว่า ออกตามเพื่อน , ติดเพื่อน , ไม่มีงานท า อยากมงีานท า , ติดเรียนเสริมสวย , 
สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย(ช่วงฤดูฝน) , และมีบุตร ภรรยาเพิ่งคลอดลูก 

6 4.10 

7 งานของวิชาที่เรียนมากเกินไป 6 4.10 

8 ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของวิทยาลัยชุมชน 5 3.40 

9 ได้ที่เรยีนที่สถาบันอ่ืน 4 2.80 

10 เนื้อหาวิชาที่เรียนยากเกินไป 4 2.80 

11 ได้งานท าใหม ่/ มีค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 3 2.10 

12 เมื่อเรียนจบแล้วเกรงว่าไม่มีงานท า 3 2.10 

13 ปัญหาด้านการปรับตัว 3 2.10 

14 ปัญหาด้านสุขภาพ 2 1.40 

15 ปัญหาด้านอาจารยผ์ู้สอน 2 1.40 

16 ไม่ชอบสาขาวิชาที่เลือกเรียน เนื่องจากสาขาวิชาที่ต้องการเรยีนไม่เปิดสอน 1 0.70 

17 สาขาวิชาที่เรียนปดิตัวลง เนื่องจากผู้เรยีน มีจ านวนน้อยลง 1 0.70 

 
สาเหตุของการตัดสินใจออกกลางคันแยกรายหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 

ข้อที ่ รายการ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 

จ านวน(คน)
ร้อยละ(%) 

 แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม เมือง ปางมะผ้า ปาย (n = 145) 

1 ปัญหาด้านเวลาเรียน / ไมส่ามารถจัดสรร
เวลา/ วันและเวลาที่ท างานตรงกบัเวลาเรียน 

6 
12.50 

6 
12.50 

6 
12.50 

17 
35.40 

4 
8.30 

9 
18.80 

48 
100.00 

2 ปัญหาด้านการเงิน 
- 
- 

5 
33.30 

- 
- 

6 
40.00 

4 
26.70 

- 
- 

15 
100.00 

3 
ปัญหาด้านครอบครัว / ไมม่ีเวลาให้ครอบครัว 

1 
7.10 

1 
7.10 

5 
35.70 

2 
14.30 

4 
28.60 

1 
7.10 

14 
100.00 

4 
ปัญหาการเดินทางไกล/ยากล าบาก/
ยานพาหนะ 

4 
28.60 

2 
14.30 

2 
14.30 

- 
- 

3 
21.40 

3 
21.40 

14 
100.00 

5 ย้ายสถานท่ีท างาน / ย้ายที่อยู ่ - 1 1 3 - 4 9 



 
๑๖ 

 

- 11.10 11.10 33.30 - 44.40 100.00 

6 ปัญหาอื่นๆ 
- 
- 

- 
- 

1 
16.70 

5 
83.30 

- 
- 

- 
- 

6 
100.00 

7 งานของวิชาที่เรียนมากเกินไป 
- 
- 

- 
- 

1 
16.70 

4 
66.70 

- 
- 

1 
16.70 

6 
100.00 

8 ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของวิทยาลัยชุมชน 
- 
- 

- 
- 

5 
100.00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5 
100.00 

9 ได้ที่เรยีนที่สถาบันอ่ืน - - 
1 

25.00 
3 

75.00 
- - 

4 
100.00 

10 เนื้อหาวิชาที่เรียนยากเกินไป - - - 
1 

25.00 
- 

3 
75.00 

4 
100.00 

11 ได้งานท าใหม ่/ มีค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย - 
1 

33.30 
2 

66.70 
- - - 

3 
100.00 

12 เมื่อเรียนจบแล้วเกรงว่าไม่มีงานท า - - 
3 

100.00 
- - - 

3 
100.00 

13 ปัญหาด้านการปรับตัว 
1 

33.30 
- - 

1 
33.30 

1 
33.30 

- 
3 

100.00 

14 ปัญหาด้านสุขภาพ - - - 
1 

50.00 
1 

50.00 
- 

2 
100.00 

15 ปัญหาด้านอาจารยผ์ู้สอน - - - 
2 

100.00 
- - 

2 
100.00 

16 
ไม่ชอบสาขาวิชาที่เลือกเรียน เนื่องจาก
สาขาวิชาที่ต้องการเรยีนไม่เปิดสอน 

- - - - 
1 

100.00 
- 

1 
100.00 

17 
สาขาวิชาที่เรียนปดิตัวลง เนื่องจากผู้เรยีนมี
จ านวนน้อยลง 

- - - - 
1 

100.00 
- 

1 
100.00 

 
ลักษณะการออกกลางคัน 

ข้อที ่ รายการ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ จ านวน(คน) 

ร้อยละ(%) 
(n = 145) แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม เมือง ปางมะผ้า ปาย 

1 หยุดเรียนไปโดยไมไ่ด้แจ้งกับวิทยาลัย 7 4 4 28 5 15 63 

87.50 57.10 23.50 93.30 55.60 100.00 73.30 

2 ตัดสินใจไม่เรียน (หลังมาสมัครและ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว) 

- 3 12 - 4 - 19 

- 42.90 70.60 - 44.40 - 22.10 

3 ติดต่อลาออกโดยตรงกับวิทยาลัย - - 1 1 - - 2 

- - 5.90 3.30 - - 2.30 



 
๑๗ 

 

4 ไม่ได้ช าระค่าลงทะเบยีนเรยีน - - - 1 - - 1 

- - - 3.30 - - 1.20 

5 ลักษณะอื่น ๆ ที่พบคือ ฝากเพื่อนแจ้งว่า
ลาออก 

1 - - - - - 1 

12.50 - - - - - 1.20 

 
รวม 

8 
9.30 

7 
8.10 

17 
19.80 

30 
34.90 

9 
10.50 

15 
17.40 

86 
100.00 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา : ด้านนักศึกษา 

ล าดับ รายการ 
X  SD  มีระดับ 

ผลกระทบต่อ 
การออกกลางคัน (n = 145) 

1 ไม่มีคอมพิวเตอรเ์ป็นของตนเองเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และท ารายงานส่งอาจารย์ผูส้อน 

3.05 1.356 ปานกลาง 

2 ขาดความรูเ้รื่องการใช้เทคโนโลย ี/ คอมพิวเตอร ์ 2.80 1.203 ปานกลาง 

3 ขาดเรียนมากจนไม่มสีิทธ์ิสอบ 2.75 1.214 ปานกลาง 
4 ที่หมู่บ้านไมม่ีไฟฟ้าใช้ส าหรับการเรียนการสอน ท ารายงาน 

ท าการบ้าน และศึกษาค้นคว้า 
2.68 1.228 ปานกลาง 

5 มีปัญหาด้านสุขภาพ 2.21 1.196 น้อย 
6 ไม่มเีพื่อนที่สามารถปรึกษาได ้ 2.18 .958 น้อย 
7 ไม่มีความภาคภูมิใจในวิทยาลัย 2.18 1.035 น้อย 
8 ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของวิทยาลัย 2.12 1.017 น้อย 

9 มีความรักในขณะเรียน 2.02 1.121 น้อย 
10 เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมแรกต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 1.89 .994 น้อย 
11 ติดการพนัน 1.56 .852 น้อย 
12 เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 1.44 .821 น้อยท่ีสุด 

 
โดยรวม 2.20 .753 น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา : ด้านครอบครัว 

ล าดับ รายการ 
X  

SD  มีระดับ 
ผลกระทบต่อ 

การออกกลางคัน (n = 145) 

1 ต้องดูแลครอบครัว / ดูแลลูก 3.14 1.317 ปานกลาง 
2 ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / ค่าหน่วยกิต /   ค่ากิจกรรม

การเรยีนการสอน 
2.85 1.272 ปานกลาง 

3 มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกล / ที่พัก เนื่องจากต้องเดินทาง
ล่วงหน้าเพื่อมาเรียน 

2.68 1.309 ปานกลาง 

4 มีปัญหาเรื่องทุนการศึกษา / ไม่ทราบแหล่งทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2.57 1.107 ปานกลาง 
5 คนในครอบครัวทะเลาะวิวาทและขัดแย้งกันตลอดเวลา 2.08 .997 น้อย 

 
โดยรวม 2.64 .888 ปานกลาง 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา : ด้านการเรียนการสอน(ด้านอาจารย์ผู้สอน) 

ล าดับ รายการ 
X  

SD  มีระดับ 
ผลกระทบต่อ 

การออกกลางคัน (n = 145) 

1 ให้การบ้าน / รายงานมากเกินไปจนเกิดความท้อแท ้ 2.72 1.555 ปานกลาง 
2 ไม่รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 2.18 1.048 น้อย 
3 เคร่งเครยีดมากเกินไป 2.18 1.189 น้อย 
4 ไม่มีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อนักศึกษา 2.05 .999 น้อย 
5 เนื้อหาวิชาไม่ทันสมัยกับยุคปจัจุบนั 2.03 1.038 น้อย 
6 ไม่มเีทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ 2.03 1.088 น้อย 
7 ชอบดูถูกนักศึกษา 2.00 1.076 น้อย 

8 ไม่มรีูปแบบวิธีการเรียนการศึกษาที่หลากหลาย 2.00 1.124 น้อย 

9 ไม่มีความยุติธรรม 2.00 1.124 น้อย 
10 ขาดความรับผิดชอบ 2.00 1.147 น้อย 
11 ไม่มีความรู้เพยีงพอในเรื่องที่สอน 1.97 1.038 น้อย 

 
โดยรวม 2.10 1.047 น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา : ด้านการเรียนการสอน (ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

ล าดับ รายการ 
X  SD  มีระดับ 

ผลกระทบต่อ 
การออกกลางคัน (n = 145) 

1 ไม่มเีวลาให้ค าปรึกษาเพียงพอ 2.05 1.146 น้อย 
2 ไม่เข้าใจนักศึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได้ 2.03 1.158 น้อย 
3 ไม่เข้าใจหลักสตูรชัดเจน ไมส่ามารถให้ค าแนะน าเรื่องการเรียน

การสอนได ้
2.03 1.203 น้อย 

4 ไม่มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษา 1.97 1.135 น้อย 
5 มีความรูเ้รื่องบทบาทอาจารย์ที่ปรกึษาน้อย 1.95 1.075 น้อย 
6 ไม่เอาใจใส่และให้ความเป็นกันเอง 1.92 1.061 น้อย 
7 อารมณเ์สียบ่อย 1.90 1.046 น้อย 
8 ไม่มีจติวิทยาในการให้ค าปรึกษา 1.90 1.046 น้อย 
9 พูดไม่เพราะ 1.90 1.095 น้อย 

 
โดยรวม 1.96 1.085 น้อย 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา : ด้านการเรียนการสอน  
(ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ) 

ล าดับ รายการ 
X  SD  

มีระดับ 
ผลกระทบต่อ 

การออกกลางคัน (n = 145) 

1 ไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารด้านการศึกษาเพียงพอ 2.15 1.136 ปานกลาง 
2 ไม่มีความพึงพอใจในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 2.13 1.056 น้อย 

3 
ไม่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา เช่น 
การจราจร เสียงรถยนต์ เสียงจากโรงงาน ฯลฯ 

2.10 1.071 น้อย 

4 ไม่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 2.08 .984 น้อย 
5 ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา 1.95 1.050 น้อย 
6 ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 1.95 1.099 น้อย 

7 
ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายวัดและประเมินผล
การเรยีน 

1.95 1.099 น้อย 

8 บุคลากรหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ ขาดมนุษยสัมพันธ์ 1.97 1.088 น้อย 
9 ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบยีน 1.92 1.036 น้อย 

10 ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายการเงิน 1.92 1.061 น้อย 

11 
ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอ 

1.87 1.056 น้อย 

 
โดยรวม 2.00 1.003 น้อย 

 
 
 



 
๒๐ 

 

ความคาดหวังท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน 

ล าดับ รายการ 
X  SD  มีความคาดหวัง 

ต่อการ 
แก้ปัญหา (n = 145) 

1 มีรูปแบบวิธีการศึกษาเพื่อตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต 4.05 1.209 มาก 

2 
แหล่งศึกษาค้นคว้าของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอที่ทันสมัย /         
มีสื่อการเรียนรู ้/ หนังสือใหม่และครอบคลมุทุกสาขาวิชา 

3.98 1.182 มาก 

3 รายงานหรือกิจกรรมในแต่ละวิชาควรมีพอดี  ไมม่ากเกินไป 3.97 1.203 มาก 
4 มีแหล่งทุนการศึกษา / แหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษา 3.97 1.299 มาก 
5 ผู้สอนเข้าใจถึงความแตกต่างของนักศึกษา 3.85 1.157 มาก 

6 
สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยจดัการศกึษาอ าเภอควรมีบรรยากาศทาง
วิชาการมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

3.81 1.137 มาก 

7 อาจารยผ์ู้สอนควรมีปฏสิัมพันธ์ที่ดตี่อนักศึกษา 3.75 .993 มาก 
8 กิจกรรมของวิทยาลยัชุมชนเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา 3.75 1.168 มาก 
9 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆทั่วถึงและรวดเร็ว 3.73 1.031 มาก 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีเวลาเพียงพอ 3.63 1.065 มาก 
11 เมื่อมีปัญหาด้านการเรยีนก็จะไดร้บัการช่วยเหลือโดยเร็ว 3.61 1.099 มาก 

12 
อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้เรื่องหลกัสูตรดีและสามารถให้ค าแนะน า
ได ้

2.98 1.333 ปานกลาง 

 
โดยรวม 3.75 .943 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

• จ านวนนักศึกษารับเข้าเมื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว แต่ไม่มาเรียนมีจ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อสถิติ
นักศึกษาแรกเข้า และจะส่งผลไปจนถึงการรายงานการผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้น หน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอควรคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนจริงๆ ไม่ควรขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร่ าเพรื่อ 

• การตัดสินใจออกกลางคันเกิดจากสาเหตุวันและเวลาที่ท างานตรงกับเวลาเรียน ดังนั้น การเรียนการ
สอนควรมีความยืดหยุ่น มีรูปแบบที่หลากหลาย และผู้สอนควรมีข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา ด้านนักศึกษา พบว่า   
•  ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและท ารายงานส่งอาจารย์ผู้สอน           

(ระดับปานกลาง)   
•  ด้านครอบครัว ต้องดูแลครอบครัว/ ดูแลลูก (ระดับปานกลาง) 

  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานหลัก เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
ผู้เรียน เมื่อทิศทางการจัดการเรียนการสอนอาศัยระบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น การบ้านหรือรายงาน
ในแต่ละรายวิชาก็มีมาก ทั้งยังผู้เรียนมีภาระในการดูแลครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลานัดพบปะพูดคุย
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอาจจะยาก ถ้าหากนักศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณมือ
ถือหรืออินเทอร์เน็ต ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 
 



 
๒๑ 

 

ความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดมีาก 

•  แหล่งศึกษาค้นคว้าของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอที่ทันสมัย / มีสื่อการเรียนรู้ / หนังสือใหม่และ
ครอบคลุมทกุสาขาวิชา 

•  รายงานหรือกิจกรรมในแต่ละวิชาควรมีพอดีไม่มากเกินไป  
•  มีแหล่งทุนการศึกษา/แหล่งเงินกู้เพ่ือการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

 - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น
สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ออกกลางคันส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านการเรียน / ไม่สามารถจัดสรร
เวลา/ วันและเวลาที่ท างานตรงกับเวลาเรียน   
 - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ควรให้ความส าคัญกับระบบอาจารย์ประจ าหลักสูตร         อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา ครอบครัว เพ่ือนสนิท ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ 

2) เครื่องมือ 
 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือติดตามผู้ออกกลางคันที่ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้เมื่อมีนักศึกษาออ
กลางคัน ในอนาคตอาจจะพัฒนาไปสู่การสร้างแอปพลิเคชั่นระบบติดตามนักศึกษา ที่ทันสมัย สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันได้ทันท่วงที 

3) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 รูปแบบการวิจัยควรเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเชิงผสมผสาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

กรรมการ : (นายจิระ  พานิชยานนท์) จากการพิจารณาตัวเลขแล้ว มีนักศึกษาออกกลางคัน
ค่อนข้างมาก สาเหตุมาจากนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียน ถึงเวลาเรียนแล้วไม่ตรงกับสาขาวิชาต้องการศึกษา
หรือเปล่า ดังนั้นควรให้รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาแก่นักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน 

ด้านปัญหาไม่มีคอมพิวเตอร์/สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มี วิทยาลัยชุมชนและหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ
ควรประสานงานกับเครือข่าย เช่น โรงเรียน กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือขอให้นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ได้
มีโอกาสได้เรียน  

กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) จากปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เกิดจากนักศึกษามี
เวลาเรียนตรงกับเวลาท างาน ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนกับเวลาท างานได้ และจากตัวเลขการออกกลางคันของ
นักศึกษาที่น าเสนอ จะเห็นได้ว่านักศึกษามาลงทะเบียนเรียนไว้ แต่ไม่เคยมาเรียนเลย ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นนักศึกษา
ออกกลางคัน  

งานวิจัยนี้ควรศึกษาเชิงลึก เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา อันเนื่องมาจากสาเหตุหลัก  
๑. ปัญหาด้านเวลาเรียน/ ไม่สามารถจัดสรรเวลา /วันและเวลาที่ท างานตรงกับเวลาเรียน 
๒. ปัญหาด้านการเงิน 
๓. ปัญหาด้านครอบครัว/ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว 
๔. ปัญหาการเดินทางไกล/ ยากล าบาก/ ยานพาหนะ 
๕. ย้ายสถานที่ท างาน/ ย้ายที่อยู่ 
กรรมการ : (นายภานุเดช   ไชยสกูล) วิทยาลัยชุมชนควรเปิดเวลาการจัดการเรียนการสอน เป็นช่วง

เช้ากับช่วงเย็น เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเวลาเรียนของนักศึกษาท่ีไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนกับเวลาท างาน 
 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง การจัดสรรห้องเรียน นักศึกษา รุ่น 2564 

สรุปเรื่อง  
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ก าหนดการเปิดการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาที่ 2/2564   

ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ นั้น 
ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงขอน าเสนอการจัดสรรห้องเรียน นักศึกษา รุ่น 2564 ของแต่ละหน่วยจัด

การศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยจัดฯ 
อ าเภอ 

สาขาวิชา 
รวม การศึกษา 

ปฐมวัย 
การปกครอง 

ท้องถิ่น 
คอมพิวเตอร์ 

ธุรกจิ 
การจัดการ 

สาธารณสขุ 
ชุมชน 

การบัญช ี
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

เมือง 24 11 9 15 19 - - 78 
ปาย 17 10 - 22 - 4 - 53 
ปางมะผ้า 10 10 - - - - - 20 
ขุนยวม 7 2 1 - 15 - - 25 
แม่ลาน้อย 9 3 - 2 4 - - 18 
แม่สะเรียง 43 5 - 5 20 8 8 86 

รวม 107 41 10 44 58 12 8 280 



 
๒๓ 

 

ข้อสรุปจากการประชุมเมื่อวันพุธที่  20 ตุลาคม 2564 
1. ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 และการเข้าใจดิจิทัล ให้สอน

แยกแต่ละหน่วยจัดฯ 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัด 4 ห้องเรียน ได้แก่  

- ห้องเรียนที่ 1 = อ.เมือง 
- ห้องเรียนที่ 2 = อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า  
- ห้องเรียนที่ 3 = อ.แม่สะเรียง (กลุ่ม 1) 
- ห้องเรียนที่ 4 = อ.แม่สะเรียง (กลุ่ม 2) , อ.แม่ลาน้อย และ อ.ขุนยวม 

3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จัด 2 ห้องเรียน ได้แก่  
- ห้องเรียนที่ 1 = อ.เมือง, อ.ขุนยวม, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง 
- ห้องเรียนที่ 2 = อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า 

๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด 1 ห้องเรียน ได้แก่ อ.เมือง และ อ.ขุนยวม 

๕. สาขาวิชาการจัดการ จัด 2 ห้องเรียน ได้แก่ 
- ห้องเรียนที่ 1 = อ.เมือง, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง 
- ห้องเรียนที่ 2 = อ.ปาย 

๖. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัด 3 ห้องเรียน ได้แก่ 
- ห้องเรียนที่ 1 = อ.เมือง 
- ห้องเรียนที่ 2 = อ.ขุนยวม 
- ห้องเรียนที่ 3 = อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง 

๗. สาขาวิชาการบัญชี จัด 1 ห้องเรียน ได้แก่ อ.แม่สะเรียง และ อ.ปาย 
๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัด 1 ห้องเรียน ได้แก่ อ.แม่สะเรียง 

มติ 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

มติ   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๘/256๔           

เมื่อวันที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



 
๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง - ไม่มี – 

 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

สรุปเรื่อง  

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๙,๘๕๐,๐๓๐.๗๑ บาท นั้น 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 
ณ 3๐ กันยายน 

2564 

งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร ๓,๙๕๓,๑๖๐.00 ๓,๙๕๓,๑๖๐.00 - ๑๐๐ 

๒ งบด าเนินงาน 698,455.71 698,455.71 - ๑๐๐ 

๓ งบลงทุน 672,930.00 672,930.00 - ๑๐๐ 
๔ งบเงนิอุดหนุน 14,525,485.00 14,525,485.00 - ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑9,850,030.71 ๑9,850,030.71 - ๑๐๐ 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม   ๑๐๐ 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 30  กันยายน  2564  งบรายจ่ายลงทุน  ๑๐๐ 
       งบรายจ่ายประจ า ๑๐๐ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 



 
๒๕ 

 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 25654 : กิจกรรมเชิงปฏิบัติการรับการ
ประเมินเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2564 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมี 
รศ.พิษณุ  เจียวคุณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็น
ประธาน อาจารย์สัญฌา พันธ์แพง จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นกรรมการ และ
นางสาวดวงสมร อินตากาศ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นเลขานุการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตามก าหนดการจริง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 
พฤศจิกายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอน าเสนอผลการประเมินเสมือนจริงต่อที่ประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีผลการ 

ด าเนินงานดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลการด าเนินงานระดับดี     
โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที ่1 การจัดการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.36 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้  
     องค์ประกอบที ่2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
     องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ ได้คะแนน 3.00 ผลการด าเนินการระดับพอใช้ 
     องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน 5.00 ผลการด าเนินงานระดับดีมาก 

      องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุ มชนแม่ ฮ่องสอน  ประจ าปีการศึกษา 2563            
พบว่า กิจกรรมที่ด าเนินการได้ดีที่สุดคือ กิจกรรมด้านการวิจัยและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
และกิจกรรมที่เป็นประเด็นปัญหาและต้องการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
และองค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ 

พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 

ผลการประเมิน  
1. องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบเท่ากับ 2.68 
 
๑.2 การด ารงต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู  
   อาจารย์ทั้งหมด   15 คน  
   มีต าแหน่งช านาญการพิเศษ    1 คน  
   มีต าแหน่งช านาญการ     8 คน  
   ไม่มีต าแหน่งวิทยฐานะ     6 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 กิจการพัฒนานักศึกษา ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,4,5,6 = 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
   2.1 ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,4 = 3 คะแนน 
   2.2 งบประมาณในการดาเนินงานวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์ท่ีนามาใช้ประโยชน์กับชุมชน 
 

 
   2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนามาใช้ประโยชน์กับชุมชน 

 
 
 

 
3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ  
   3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,4 = 3 คะแนน  
 
4. องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,4,5,6 = 5 คะแนน 
  
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
   5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
         ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,4,6,7,8 = 4 คะแนน 
 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา  
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

๑. หลักสูตรควรมีการรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นของปีการศึกษา 2563 และควรรายงานให้
ครบ ทุกประเด็น  

๒. ควรมีการประเมินผลกระบวนการการท างาน และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาต่อไป 
๓.  หลักสูตรไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน  
๔. ควรมีการผลักดันข้าราชการครูที่ไม่มีต าแหน่งวิทยฐานะ/มีต าแหน่งวิทยฐานะแล้ว ให้มีการด ารง 

ต าแหน่งวิทยฐานะในระดับสูงต่อไป  
๕. ในเรื่องกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ 

ชัดเจน และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน อีกท้ังควรมีการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

 
 
 
 



 
๒๙ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
   จุดแข็ง  
 ทุนวิจัยต่อจ านวนข้าราชการครูมีจ านวนมาก แสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในวิทยาลัยมี 
ประสิทธิภาพสูง  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

๑. ควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการท าวิจัย เพ่ือจะได้พัฒนาต าแหน่งวิทยฐานะในระดับสูงต่อไป  
๒. ควรพัฒนาผลงานวิจัยให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือบทความวิจัย บทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ  
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

๑. ควรมีการน าผลการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการของ 
วิทยาลัยชุมชน  

๒. กิจกรรมบริการทางวิชาการที่ชุมชนมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีผ่านการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน
หรือสมาชิกสามารถน าผลการด าเนินการไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีการน าเสนอผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของ 
วิทยาลัยชุมชน  
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

๑. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนฯ  
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ควรมีการเปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละหลักสูตรกับวิทยาลัยชุมชน  
๓. ในเรื่องการจัดการความรู้ (KM) ควรเป็นความรู้ในประเด็นด้านการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและด้าน

การวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถจัดท าแผน ปฏิบัติ ก ากับติดตาม กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ได้
อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ได้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมนี้  ในที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในระหว่าง
วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมี ผศ.ปรานี  พรรณวีเชียร 
ข้าราชการบ านาญ เป็นประธาน อาจารย์พีณา  จันทะแก้ว จากมหาวิทยาลัยพายัพเป็นกรรมการ และอาจารย์
ราชาวดี  สุขภิรมย์ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
 



 
๓๐ 

 

ก าหนดการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมเอื้องค า อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
วันพฤหัสบดี ที ่18 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

 

วันศุกร์ ที ่1๙ พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

 
 
 
 
 
วันเสาร ์ที ่20 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

  2. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นซักถาม ดังนี้ 
กรรมการ : (นายจิระ  พานิชยานนท์) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีผลกระทบกับการประเมิน
หรือไม ่
นายอิศรา  จันทิมางกูร : ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่มีผลกระทบกับการประเมิน
คุณภาพภายใน ผลกระทบอยู่ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องเขียนในรายงาน ที่จะสามารถเขียนเหตุผล 
อธิบายรูปแบบ และตอบโจทก์การเรียนการสอนได้ 

กรรมการ : (นายภานุเดช  ไชยสกูล) ตามรายงานผลการส ารวจการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีผลกระทบกับการประเมินหรือไม่ 

 นายอิศรา  จันทิมางกูร : กระทบกับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ที่วัดแนวโน้มของความสามารถการรักษานักศึกษา 

 

วาระท่ี 3.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
                     เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง - ไม่มี – 
 

 

 



 
๓๓ 

 

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 านวยการและรอง 

 ผู้อ านวยการวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหาร
จัดการ จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน นั้น 

ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน จึงขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ดังนี้ 

1. สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 3 คน เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน โดยอาศัยรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ แล้วน าเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน 

การพิจารณา  
สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน  

มติ 
ที่ประชุมมีมติ เสนอและแต่งตั้งกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน 3 คน 

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
๑. นายจิระ พานิชยานนท์ ประธานกรรมการ 
๒. นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ กรรมการ 
๓. นายภานุเดช ไชยสกูล  กรรมการ 

ให้งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้รับผิดชอบ ส่งแบบฟอร์มการประเมินให้กรรมการทั้ง 
๓ ท่าน ได้ศึกษาก่อนการประเมิน 
 
 
 



 
๓๔ 

 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   

สรุปเรื่อง 

 ด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ศึกษาครบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน อ าเภอเมื อง จ านวน 1 ราย              
ได้แก่ นายธนภูมิ  ประสาทดียิ่ง   

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ท าการตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร        
และผลการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดเสนอรายงานรายชื่อน าเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติ  
การส าเร็จการศึกษาต่อไป  และขอน ารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวัน
เสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาฯ ทุกอ าเภอได้มีการ
สรรหาผู้สอน ประจ ารายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ศักยภาพและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว นั้น 

ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนจากแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ เสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 



 
๓๖ 

 

รายช่ือและศักยภาพผู้สอนพิเศษประจ าภาคการศึกษา 2/2564  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชือ่รายวิชา 
คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.เมือง กลุ่ม 1) 
1 นางสาวเอมอร  ลิม้วัฒนา การเข้าใจดิจิทลั ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

    
 

ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์
 ๒  นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.เมือง กลุ่ม 2) 
1 นางสาวเอมอร  ลิม้วัฒนา การเข้าใจดิจิทลั ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

     ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์

 ๒  นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.ปาย) 
1 นางวิริยา  เผ่าพาณิชย ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ศศ.ม.การบริหารการศึกษา 

    ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
 ๒ นายวรกานต์  จินาจันทร ์ การเข้าใจดิจิทลั อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.ปางมะผ้า) 
๑ นางธีรพร  โศภิษฐา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

๒ นางณัฐนรี จิรรัตน์พิศาล การเข้าใจดิจิทลั ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

   ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.ขุนยวม) 
๑ นางแสงดาว  กู้เกียรต ิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

๒ นายวรกรร  สุขใจ การเข้าใจดิจิทลั ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.แม่ลาน้อย) 
๑ นายสุรินทร์  มหาวรรณ ์ การเข้าใจดิจิทลั ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 

   ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒ นายอดิศักดิ์  ปู่หลา้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 กศ.ม.บริหารการศึกษา 

   ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.แม่สะเรียง กลุ่ม 1) 
๑ นายสุรินทร์  มหาวรรณ ์ การเข้าใจดิจิทลั ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
   ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

๒ นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

   ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

 
 



 
๓๗ 

 

นักศึกษา รุ่น 2564 (อ.แม่สะเรียง กลุ่ม 2) 
๑ นายสุรินทร์  มหาวรรณ ์ การเข้าใจดิจิทลั ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 

   ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

๒ นายอดิศักดิ์  ปู่หลา้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 กศ.ม.บริหารการศึกษา 
   ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (อ.เมือง, อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
๑ นางเกษร  จามาล ี ความเป็นคร ู(ทีม) กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

  นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  

๒ นางสาวจินตนา  บัวจันถึก สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศกึษา 

๓ นางสุนันทา สุภาวสิทธ์ิ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนปฐมวยั 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๔ นางสาวจรสัศรี  ค าใส ความเป็นครู (ทีม) กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 
   ค.บ.การบรหิารโรงเรยีน 

๕ นางสาวราศรี  คันธีสาร สุขอนามัยเด็กปฐมวัย ศศ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ 

   สศ.บ.สาธารณสุชศาสตร ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (อ.ขุนยวม, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน) 
 นางกันทนา  ใจสุวรรณ การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   

   ค.บ.ฟิสิกส ์
 นางสาวสายสุดา  ตาบัง สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ศษ.ม.ประถมศึกษา 

  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
 นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ ความเป็นคร ู ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

   ศษ.บ.ประถมศึกษา 
 นางเกวลิน  กาวิยัง นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

 ส.อ.ทรงสวสัดิ์  สุขประเสริฐ สุขอนามัยเด็กปฐมวัย กศ.ม.บริหารการศึกษา 
   วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 



 
๓๘ 

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 (ห้องเรียน รร.ล่องแพ) 
๑ นางสาวพีรญา  ปัญจวรากลุ สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  

๒ นางนิศรัตน์ วนาวงศกร นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
๓ นางสาวเสาวณีย์ พลับพลึงพนา ความเป็นคร ู ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๔ นางสาวจิราภรณ์ หมู่นลิละ นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
๕ นางภคพร เทือกวนา สุขอนามัยเด็กปฐมวัย ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 (อ.เมือง) 
๑ นางเกษร  จามาล ี การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั (ทีม) กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๒ นางสาวจุฬารตัน์ ปัจโย พัฒนาการเด็กปฐมวยั ค.ม.การบริหารการศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๓ นางสุนันทา สุภาวสิทธ์ิ การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั (ทีม) ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนปฐมวยั 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๔ นางสาวจรสัศรี  ค าใส การจัดการศึกษาปฐมวัย กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 
  การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั (ทีม) ค.บ.การบรหิารโรงเรยีน 

๕ นางสาวสุกันทา   ประครองกิจ หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ศศ.ม.บรหิารการศึกษา 
   ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 (อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
๑ นางสาวสุภาวดี ค าฟู พัฒนาการเด็กปฐมวยั ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
๒ นางสาวกาญจนา เทพเสน การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
๓ นางอาทิตยา  จินาวงค์ การจัดการศึกษาปฐมวัย ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๔ นางฐิติยา  จองหมุ่ง หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ศษ.ม.ประถมศึกษา    
   ศษ.ม.การสอนภาษาไทย 

   ค.บ.ประถมศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 (อ.แม่สะเรียง กลุ่ม 1) 
๑ นางดารารตัน์  ผิวผัน พัฒนาการเด็กปฐมวยั ศษ.ม.วิจัยและสถติิการศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
   ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร ์

๒ นางอรุณี  ค าภีระ การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั ค.บ.ประถมศึกษา 
๓ นางประภาภรณ์  ค าวงศ์ การจัดการศึกษาปฐมวัย (ทีม) กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

 



 
๓๙ 

 

๔ นางสาวศิริพร  คาต ู การจัดการศึกษาปฐมวัย (ทีม) ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๕ นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ศษ.ม.ประถมศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 (อ.แม่สะเรียง กลุ่ม 2, อ.ขุนยวม และ อ.แม่ลาน้อย เรียนรวมกัน) 
๑ นางดารารตัน์  ผิวผัน พัฒนาการเด็กปฐมวยั ศษ.ม.วิจัยและสถติิการศึกษา   

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

   ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร ์

๒ นางอรุณี  ค าภีระ การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั ค.บ.ประถมศึกษา 
๓ นางประภาภรณ์  ค าวงศ์ การจัดการศึกษาปฐมวัย (ทีม) กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
๔ นางสาวศิริพร  คาต ู การจัดการศึกษาปฐมวัย (ทีม) ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

๕ นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ศษ.ม.ประถมศึกษา 
   ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (อ.เมือง, อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
๑ ดร.โยธิน  บุญเฉลย การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ปร.ด.บริหารการศึกษา 

   สศ.ม.วิจยัประชากรและสังคม 
   ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
   ร.บ.รัฐศาสตร ์

๒ นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ การเมืองภาคพลเมือง รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
   ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 

๓ นายสุบณักร  กวีวัฒน์ การบริหารงานคลังท้องถิ่น บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
   วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

๔ นางสาวบุษกร  สืบตระกลู การปกครองท้องถิ่น รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
  การบริหารโครงการและงบประมาณ ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2563 (อ.ขุนยวม, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน) 
๑ นางกันทนา  ใจสุวรรณ การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   

   ค.บ.ฟิสิกส ์



 
๔๐ 

 

 
๒ นายทรงศักดิ์ ปัญญา นโยบายสาธารณะและการวางแผน ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์

   ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
๓ นายเอกชัย สมจติร การปกครองท้องถิ่น รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔ นายธวัชชัย พุทธวัตร์ การบริหารโครงการและงบประมาณ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ) 
   ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) 

๕ นางแสงดาว  วนาสวรรค ์ การบริหารงานคลังท้องถิ่น รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

๖ นายสมชาย  เจาะจง การเมืองภาคพลเมือง ร.ม.รัฐศาสตร ์

   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2564 (อ.เมือง, อ.ขุนยวม, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน) 
๑ นางจินตนา   เรียงไรสวสัดิ ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์ รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน 

  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ทีม)  
๒ นายอิศรา  จันทิมางกูร ภาวะผู้น า บธ.ม.บริหารและการจดัการธรุกิจ 

   บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 
๓ นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ทีม) รป.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
   บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2564 (อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า เรียนรวมกัน) 
๑ นายประพันธ์  รักเรียน ภาวะผู้น า อ.ม.บาลี – สันสกฤต        

   พธ.บ.ปรัชญา   
๒ ผศ.ดร.จตรุงค์  ดวงมณ ี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์ ปร.ด.สื่อสารมวลชน 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย นศ.ม.การสื่อสารมวลชน 
  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป สว.บ.สังคมวิทยา 
   น.บ.นิเทศศาสตร ์

   ร.บ.รัฐศาสตร ์

 
สาขาวิชาการจัดการ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการจัดการ 2563 (อ.เมือง และ อ.ปาย เรียนรวมกัน) 
๑ นายอิศรา  จันทิมางกูร การวิจัยและสถติิทางธุรกิจ(สอน อ.เมือง) บธ.ม.บริหารและการจดัการธรุกิจ 

  การจัดการโลจิสติกส ์ บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 
๒ นายประพันธ์  รักเรียน การวิจัยและสถติิทางธุรกิจ(สอน อ.ปาย) อ.ม.บาลี – สันสกฤต                 

   พธ.บ.ปรัชญา   



 
๔๑ 

 

๓ นางสาวเอมอร  ลิม้วัฒนา การเข้าใจดิจิทลั ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 
  การตลาดดจิิตัล ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์

๔ นางสาววัชรี  วีระแก้ว ภาษีอากรธุรกิจ บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
   บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 

๕ นางสาวเอกภาวี  ขัติครฑุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาการจัดการ 2564 (อ.เมือง, อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง เรียนรวมกัน) 
๑ นายอิศรา  จันทิมางกูร พื้นฐานการประกอบธรุกิจ บธ.ม.บริหารและการจดัการธรุกิจ 

   บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 

๒ นายสุบณักร  กวีวัฒน์ หลักการจดัการ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

   วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๓ นายนพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ ์ หลักเศรษฐศาสตร ์ ศษ.ม.เศรษฐศาสตร์     

   ศศ.บ.เศรษฐศาสตร ์
 นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 

   บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 

สาขาวิชาการจัดการ 2564 (อ.ปาย) 
๑ นายนพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ ์ หลักเศรษฐศาสตร ์ ศษ.ม.เศรษฐศาสตร์   

  พื้นฐานการประกอบธรุกิจ ศศ.บ.เศรษฐศาสตร ์
๒ นางอังคณา  คุ้มวานิช หลักการจดัการ ร.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์

   บธ.บ.การตลาด 
 นางสาวธนิตา  กาวิชัย หลักการบญัชี บธ.ม.การจดัการ 
   บธ.บ.การบัญช ี

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2563 (อ.เมือง) 
๑ นางสาวเอมอร  ลิม้วัฒนา การเข้าใจดิจิทลั ศศ.ม.สื่อศลิปะและการออกแบบสือ่ 

  การออกแบบกราฟิก ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์
๒ ว่าท่ีร้อยตรมีนตรี  วงษ์รีย ์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสารการศกึษา 
   บธ.บ.การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

๓ นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
   บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 

๔ นางสาวเอกภาวี  ขัติครฑุ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
๕ นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

   วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์



 
๔๒ 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2564 (อ.เมือง และ อ.ขุนยวม เรียนรวมกัน) 
๑ นายสุบณักร  กวีวัฒน์ ระบบปฏิบตัิการและอินเตอร์เนต็ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

   วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๒ ว่าท่ีร้อยตรมีนตรี  วงษ์รีย ์ ระบบฐานข้อมลู กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสารการศกึษา 
   บธ.บ.การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   

๓ นางสาววัชรี  วีระแก้ว หลักการบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 
   บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 

๔ นายปรีชา  ศรีบุญมา การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟแวร ์

ศศ.บ.การจดัการทั่วไป เอกคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 (อ.เมือง) 
๑ ดร.โยธิน  บุญเฉลย การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ปร.ด.บริหารการศึกษา 

  การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน สศ.ม.วิจยัประชากรและสังคม 
   ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
   ร.บ.รัฐศาสตร ์

๒ นายธนวัฒน์ กาฬบุตร การป้องกันและควบคมุโรค วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 
   ป.สศ.สาธารณสุขชุมชน 

๓ นางสาวราศรี  คันธีสาร การบริการปฐมภมูิ 2 ศศ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ 
   สศ.บ.สาธารณสุชศาสตร ์

๔ นายพงศกรณ์  ทิพย์ปัญญา อนามัยการเจริญพันธ์ุ ศษ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ 

   วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕ นายศุภณัฐ  อินปั๋น 

(อาจารย์ใหม่) 
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

(การแพทย์แผนไทย) 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 (อ.แม่สะเรียง) 

๑ นางกันทนา  ใจสุวรรณ การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
   ค.บ.ฟิสิกส ์

๒ นายสมศักดิ์   ทรายเงิน การป้องกันและควบคมุโรค ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์
๓ นางจิราภา  สุขเกษม การบริการปฐมภมูิ 2 พย.บ.พยาบาลศาสตร ์

๔ นายพิชญดล  เผือกพาค า การส่งเสริมสุขภาพชุมชน ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์
๕ นางสาวปุญญสิา  พรหมมา อนามัยการเจริญพันธ์ุ พบ.บ.การพยาบาล 

๖ นายอดิศักดิ์  มโนวงศ ์ การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์

 



 
๔๓ 

 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2564 (อ.เมือง) 
๑ นางเหมือนฝัน  มีทรัพย ์ เคมีสาธารณสุข ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

   ค.บ. เคม ี

๒ นางสาวทัศน์กร  อินทจักร ์ ชีววิทยาสาธารณสุข วท.ม.เภสัชวิทยา 
   วท.บ.เคมีและชีวเคมีเทคโนโลย ี

๓ นายอิทธิพล  มูลฟอง การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
   สศ.บ.บรหิารสาธารณสุข 
   พย.บ.พยาบาลศาสตร ์

๔ นายธนวัฒน์ กาฬบุตร ระบาดวิทยา วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 
   ป.สศ.สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2564 (อ.แม่สะเรียง) 
๑ ก าลังสรรหา เคมีสาธารณสุข  

๒ นายกัมพล พรมจีนใจ ชีววิทยาสาธารณสุข วท.บ.เทคนิคการแพทย ์
๓ นายอดิศักดิ์  มโนวงศ ์ การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์
๔ ว่าท่ี ร.ต.อัสชล  บุญมาด า ระบาดวิทยา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2564 (อ.ขุนยวม) 
 นางปาริชาติ แก้วเสมอตา เคมีสาธารณสุข ศศ.ม.บรหิารการศึกษา 

   ค.บ.เคม ี
 นายอุทกฤต  อุ่นแก้ว ชีววิทยาสาธารณสุข ภ.บ.เภสัชศาสตร ์

 นายบุญสม  เมืองน าโชค การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน วท.บ.สาธารณสุขศาสตร ์
 นายอนุชา  ตาสิต ิ ระบาดวิทยา ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์

 
สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาการบัญชี 2563 (อ.แม่สะเรียง) 
๑ นางกันทนา  ใจสุวรรณ การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   

   ค.บ.ฟิสิกส ์
๒ นางสาววัชรี  วีระแก้ว การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (ทีม) บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บัญชีและการเงิน) 

   บธ.บ.บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 
๓ นางสาวนันทพร  โพธาบุตร การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (ทีม) บธ.ม.การเงินและบัญชี 
   บธ.บ.การบัญช ี

๔ นางจิราภา  อินต๊ะวิชัย การบัญชีภาษีอากร บธ.บ.การบัญช ี

 



 
๔๔ 

 

๕ นางสาวขวัญเรือน ส่งศร ี การบัญชีช้ันกลาง ๒ บธ.บ การบัญชี 
  การบัญชีช้ันสูง 1  

๖ ก าลังสรรหา โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  

สาขาวิชาการบัญชี 2564 (อ.แม่สะเรียง) 
๑ นางสาวอรุณศรี  คงคาใส หลักเศรษฐศาสตร์ (ทีม) ศศ.ม.เศรษฐศาสตร ์

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
๒ นางสาวปรางค์วลยั หงษาวงษ์ 

(อาจารย์ใหม่) 
หลักเศรษฐศาสตร์ (ทีม) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

๓ นางขวัญจิรา  ทุ่งไธสง หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.การจดัการทั่วไป 
   บช.บ.การบัญช ี

๔ นางสาวพรวิภา  กองแก้วไพฑูรย ์
(อาจารย์ใหม่) 

หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

   บธ.บ. การบัญชี 
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

๕ นายสณัห์พิชญ์  อินตาวงศ์ หลักการตลาด (ทีม) วท.ม.การเงิน 
   ศศ.บ.การจดัการสมัยใหม ่
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ นางนัทชนันท์   ตรียศ หลักการตลาด (ทีม) บธ.บ.การบัญช ี
๗ นางนภกมล  อาภรณไ์พร หลักการบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ชื่อรายวิชา คุณวุฒิ  (ชื่อย่อและชื่อเต็ม) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2563 (นศ.ทุน กสศ. เรยีน จ - ศ) และ นศ. รุ่น 2564 เรียนรวมวิชาแกน 
๑ นางกันทนา ใจสุวรรณ การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม (ทีม) 
ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   
   ค.บ.ฟิสิกส ์

๒ นายสุรินทร์  มหาวรรณ ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศษ.ม.วัดประเมินผลการศึกษา 
   ค.บ.การวัดผลการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

๓ นายทรงศักดิ์ ปัญญา พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม
(ทีม) 

ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์

   ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

๔ นายสุวัต ษมาจิตโอบอ้อม 
(อาจารย์ใหม่) 

พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม 
(ทีม) 

น.ม.นิติศาสตร ์

๕ นายวิทยา  วนาสถิตย ์ ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร 
   ปวช.เกษตรศาสตร ์



 
๔๕ 

 

๖ นายรัชพล  เกียงไกรสิงห ์
(อาจารย์ใหม่) 

การจัดการฟาร์ม วท.บ.พืชศาสตร์(พืชไร่) 

๗ นายปฏิพัทฑิ์ วนาสถิต 
(อาจารย์ใหม่) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม (ทีม) 

วท.บ. พืชศาสตร ์

๘ ก าลังสรรหา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  

๙ ก าลังสรรหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ท้องถิ่น 

 

สาขาวิชาการบัญชี 2564 (อ.แม่สะเรียง) 
๑ นางสาวอรุณศรี  คงคาใส หลักเศรษฐศาสตร์ (ทีม) ศศ.ม.เศรษฐศาสตร ์

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
๒ นางสาวปรางค์วลยั หงษาวงษ์ 

(อาจารย์ใหม่) 
หลักเศรษฐศาสตร์ (ทีม) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

๓ นางขวัญจิรา  ทุ่งไธสง หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม.การจดัการทั่วไป 
   บช.บ.การบัญชี 

๔ นางสาวพรวิภา  กองแก้วไพฑูรย ์
(อาจารย์ใหม่) 

หลักการจดัการ (ทีม) บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

   บธ.บ. การบัญชี 
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

๕ นายสณัห์พิชญ์  อินตาวงศ์ หลักการตลาด (ทีม) วท.ม.การเงิน 
   ศศ.บ.การจดัการสมัยใหม ่
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ นางนัทชนันท์   ตรียศ หลักการตลาด (ทีม) บธ.บ.การบัญช ี
๗ นางนภกมล  อาภรณไ์พร หลักการบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
มติ 
 เนื่องจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์จากส านักวิชาการ และผ่านการกลั่นกรองจาก
อนุกรรมการวิชาการแล้ว ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้อนุมัติตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร และตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ว่า “อาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งคร ู



 
๔๖ 

 

วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน
อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้” นั้น 

ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอน าเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  เพ่ือพิจารณา 
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุม

ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  
๒. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 

31/08/2561  
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป  
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

- ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  

๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (แก้ไขใหม่) 
๑. นายอิทธิพล มูลฟอง        บธ . ม . บริหารธรุกิจ  
                                ทล.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ  
                                สศ.บ.บริหารสาธารณสุข  
                                พย .บ.พยาบาลศาสตร์ 

๑. นายอิทธิพล มูลฟอง        บธ . ม . บริหารธรุกิจ  
                                ทล.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ
ธุรกิจ  
                                สศ.บ.บริหารสาธารณสุข  
                                พย .บ.พยาบาลศาสตร์ 

๒. *น.ส.ทวีวรรณ สัมพันธสิทธ์ิ ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์ 
                                     พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 

๒. นางสาวราศร ีคันธีสาร      ศศ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ  
                                     สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

๓. *นายประมินทร ์วัฒนวารี    บธ .ม.การจัดการสาธารณะ  
                                    สศ.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
                                    วท.บ.โภชนวิทยา 

๓. *นายโยธิน บุญเฉลย         ปร.ด.บริหารการศึกษา  
                                    สศ.ม.วิจัยประชากรและสงัคม  
                                    ร.บ.รัฐศาสตร ์ 
                                    ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 

 

 หมายเหตุ * หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร 
 
 
 
 

 



 
๔๗ 

 

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยัและประสบการณ ์
 

นางสาวราศรี คันธีสาร  
   วุฒิการศึกษา :  
          - ศศ.ม.การส่งเสรมิสุขภาพ   
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)  
         - สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 
           มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2526)  
 

1. ประสบการณ์การท างาน  
   1.1 ปัจจุบัน : ข้าราชการบานาญ  
   1.2 พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  
2. ประสบการณ์การสอน  
   2.1 สอนรายวิชาโภชนาการชุมชน  
   2.2 สอนรายวิชาอนามัยการเจริญพันธ์ุ  
   2.3 สอนรายวิชาการบริการปฐมภูมิ 2  
   2.4 สอนรายวิชาโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย  
   2.5 สอนรายวิชาสุขอนามัยเด็กปฐมวัย  

นายโยธิน บุญเฉลย  
   วุฒิการศึกษา :  
          - ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555)  
         - สศ .ม.(วิจัยประชากรและสังคม)  
           มหาวิทยาลัยมหิดล (2534)  
          - ร.บ.(รัฐศาสตร์)  
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536)  
          - ส .บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532)  

1. ประสบการณ์การทางาน  
   1.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2528 – 2549  
   1.2 ครู วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน  
   1.4 ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. ประสบการณ์การอบรม  
   2.1 การฝึกอบรมข้าราชการครู  สานักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550  
   2.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ  สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
   2.3 กฎหมายปกครอง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552  
3. ประสบการณ์การสอน  
   3.1 สอนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  
   3.2 สอนรายวิชาจังหวัดศึกษา  
   3.3 สอนรายวิชาพลังของแผ่นดิน  
   3.4 สอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  

 

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 



 
๔๘ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1/2564 วันพธุ 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  ก าลังด าเนินการ 

10/2564 วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564   
11/2564 วันพุธ 29 ธันวาคม 2564   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔        
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชุม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 



 
๔๙ 

 

วาระท่ี  ๖.๒ โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายในพื้นที่   
       ห่างไกล 

สรุปเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทรงศักดิ์  ปัญญา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานในที่ประชุมว่า เนื่องจาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างจากหลายจังหวัด มีการจัดการศึกษาในรูปแบบหน่วยจัดการศึกษา 
ปัจจุบันมีการขยายไปสู่การเปิดห้องเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลในโรงเรียน สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องให้ให้วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษาที่ท าอยู่ เสนอสถาบันและเพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาให้
จังหวัดอ่ืนน าไปขยายผลที่เข้าถึงการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลมากข้ึน 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงร่างโมเดลที่ท าอยู่กับพ้ืนที่ต าบลแม่สวด โรงเรียนล่องแพวิทยา เป็นพื้นที่น า
ร่อง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวนี้มีกระบวนการในการท างานในรูปแบบการท างานกับเครือข่ายร่วมกับหลาย
หน่วยงาน และมีการทดลองจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาด้วย แต่การให้บริการด้านอ่ืนยังไม่
ครอบคลุมถึงแม้จะมีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยก็ตาม แต่ในส่วนการบริการวิชาการยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายให้พ้ืนที่
ห่างไกล 

๒. เพ่ือสร้างรูปแบบจัดการศึกษาและบริการวิชาการชุมชนแบบใหม่ 
๓. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาและสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงชุมชน 
 



 
๕๐ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในพื้นท่ีเขตติดต่อแม่ฮ่องสอน ตากและเชียงใหม่ ผู้ที่จบมัธยมปลายที่มีคุณสมบัติสามารถเข้า

ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาได้จ านวน 755 คน 
 

ปัญหาในการจัดการศึกษา มีดังนี้ 
๑) ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา การขยายรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอ าเภอสามารถเข้าถึงได้แค่ 

ระดับอ าเภอ ที่ผ่านมายังไม่สามารถขยายเข้าสู่ระดับต าบลและหมู่บ้านได้ เมื่อเทียบกับ กศน.ซึ่งมี ศรช.ระดับ
ต าบล ดังนั้นเครือข่ายในการจัดการศึกษาจะเข้าถึงมากกว่าวิทยาลัยชุมชน และสามารถน าคนเข้าสู่การศึกษาได้
มากกว่าวิทยาลัยชุมชน ๒) สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาท าให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทาง
การศึกษาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ On-site ผสมกับ On-air, On-demand, On-line 
และ On-hand ๓) รูปแบบการจัดการศึกษา ทั้ง ๕ รูปแบบ (On-site, On-air, On-demand, On-line, On-
hand) ผลจากการวิจัยของกสศ.ในเรื่องการเรียนรู้ในภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา พบว่า ๔) สภาวะการ
เรียนรู้มีแนวโน้มว่าจะถดถอยลงจากการเรียนในรูปแบบเดิม และพบว่าการปรับการเรียนในรูปแบบใหม่ท าให้
เกิด ๕) ปัญหาความยากจนในการเรียนรู ้(Learning Poverty) เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่คน
ยากจนไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าเรียนแบบ
ออนไลน์ ไม่มีไฟฟ้า ท าให้กลุ่มครัวเรือนยากจนเข้าไม่ถึงการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามจัดขึ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
 
 ในพ้ืนที่ต าบลแม่สวด วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้สร้างกลไกในการท างาน แบบหลวมๆ เรียกว่า
มหาวิทยาลัยในเงา จะเป็นกลไกและเครือข่ายในการพัฒนาเกือบทุกมิติในต าบลแม่สวดซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็น
Sand Box ของพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะพ้ืนที่ในต าบลแม่สวดเป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ 

ปัจจุบันมิติทางการศึกษาจะมีโรงเรียนล่องแพวิทยา อบตแม่สวด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผ่านโครงการU2Tและกศน. แต่ยังไม่มีรูปแบบการ
พัฒนาความร่วมมือที่ชัดเจนแต่จะจัดการศึกษาผ่านในรูปแบบห้องเรียนของการจัดการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาโรงเรียนล่องแพวิทยา 
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะทดลองจัดการศึกษาและบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ต้นปีของการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรแรกท่ีต้องด าเนินการ คือ ๑) หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการชุมชน ปรับปรุงจากหลักสูตร
การพัฒนาชุมชนแบบเดิม ให้เป็นสาขารายวิชาที่สามารถตอบสนองต่อการสร้างผู้น าในการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
และสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆให้คนสามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากการใช้ต้นทุนที่มีอยู่
ในชุมชนออกมาให้เป็นอาชีพของคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดและสามารถตรึงคนอยู่ในพ้ืนที่ไม่ต้องออกไปท างาน
นอกพื้นที ่๒) ต่อยอดหลักสูตรปฐมวัยและ ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรพ้ืนที่สูง ให้สามารถสะสมหน่วย
กิตและเทียบโอนสู่ปริญญาได้ 
  
 
 
 
 



 
๕๑ 

 

กระบวนการ 
๑. ฝึกอบรมเครือข่ายจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกระบวนการคิดและสร้าง Content เพ่ือการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาหลักสูตรน าโมเดลไปทดลองปฏิบัติการ 
๓. ออกแบบโมเดลพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย 
๔. การสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่กับองค์กร/หน่วยงาน 
๕. การส ารวจเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพบริบทพ้ืนที่และความต้องการ (Pain point) 
๖. การถอดบทเรียนการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน 

รูปแบบการจัดการศึกษา 
๑. การจัดการศึกษารูปแบบชั้นเรียน 
๒. การจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ 
๓. การจัดการศึกษารูปแบบตามอัธยาศัย 

น าไปสู่หลักสูตรการจัดการชุมชน หรือสาขาอ่ืนๆ ป.ตรีต่อเนื่อง สร้างอาชีพสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน  
โดยใช้พื้นที่ต าบลแม่สวดในการเรียนเป็นหลัก 
 
งบประมาณ  ๑,๐๐๑,๗๖๐.๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทั้งในระดับม.ต้นและม.ปลายที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนระดับอ าเภอและระดับจังหวัดได้ 
ประมาณ ๖๐ กว่าโรงเรียน เนื่องจากเดินทางไกลและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเป้าหมายหลักที่วิทยาลัยชุมชนควรมอง
คือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งวิทยาลัยชุมชนเองมีการน าร่องแล้ว คือ ห้องเรียนโรงเรียน 
 



 
๕๒ 

 

ล่องแพวิทยา เป้าหมายต่อไป คือนักเรียน นักศึกษา จาก กศน. ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ม.ต้น
และม.ปลาย บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ตลอดจนเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ โดยเครือข่าย
ความร่วมมือ ส่วนปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มี วิทยาลัยชุมชนสามารถขอความร่วมมือจาก
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ประจ าต าบล ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ในการเรียนได้ เพ่ือขยายพ้ืนที่การเข้าถึง
การศึกษาในระดับต าบลต่อไป การจัดการเรียนการสอนควรใช้ทั้ง ๓ รูปแบบร่วมกัน โดยน าร่องที่ห้องเรียน
โรงเรียนล่องแพวิทยา แล้วขยายผลต่อไปในอนาคต 
 กรรมการ : (นายธวัชชัย  ใจแสน) โครงการนี้ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ความหลากหลาย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ของเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล ม.ต้น ม.ปลาย 
 กรรมการ : (นายจิระ  พานิชยานนท์) ควรใช้เครือข่ายช่วยในการจัดการศึกษา เพื่อให้โอกาสคนเข้าถึง
การศึกษามากขึ้น ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ ตามความต้องการของชุมชนและเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

กรรมการ : (นายสุเทพ  นุชทรวง) โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบเครือข่ายในพ้ืนที่ห่างไกลถือเป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่สถาบันมอบหมาย ถือเป็น
นวัตกรรมการจัดการศึกษา จากเดิมที่มีเป็นหน่วยจัดมาสู่การต่อยอดสู่พ้ืนที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ให้ถั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
 

 วาระท่ี  ๖.๓ รูปแบบการจัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานในที่ประชุมถึงรูปแบบการ

จัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ทางผู้รับผิดชอบไปด าเนินการจัดท าหลักสูตรและผู้รับบริการให้ชัดเจน 
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภาเพ่ืออนุมัติอีกครั้ง เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
 

 

เลิกประชุม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


