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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕62 
 

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 2/๒๕62 
ในวันอังคารที ่14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 

ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
๕. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๘. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๙. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๑๐. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม    
๑๑. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๓. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน  
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
2. นายธนันชัย  มุ่งจติ  นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๓. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๔. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๕. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๖. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๗. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๘. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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๙. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. น.ส.วีณา   เหลาธนู  นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๔. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๕. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   

1. การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 55 อัตรา โดยรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 – 3 มิถุนายน 2562 สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

2. การเปลี่ยนชื่อกระทรวง เดิม ชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงนี้เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน และมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

3. ระบบงานสารบรรณ  
- เจ้าหน้าที่ธุรการเสนอหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการลงนาม เรียนผู้อ านวยการ เพ่ือ

พิจารณาต่อไป *กรณีเรื่องเร่งด่วน เบื้องต้นให้แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบและเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือโปรดพิจารณา *กรณีมีการแก้ไข 

จะด าเนินการส่งคืนให้กับเจ้าของเรื่องเพ่ือแก้ไขทันที 
4.  การเดินทางไปราชการ/จัดโครงการ/ประชุมสัมมนา  

- เสนอผ่านงานงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่าย และระบุประเภทเงินที่ใช้ 
- เสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ 
- เมื่อไดรับอนุมัติให้เดินทางไปราชการแลว ผู้เดินทางไปราชการสามารถยืมเงินเพ่ือใช้

ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากงานการเงิน  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
    ครั้งที่ 2/๒๕62 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
2/๒๕62  ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม  2562 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็น
ที่เรยีบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕62            
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน  
     พฤษภาคม 2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
19,492,830.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 3,565,305.95 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 11,284,104.79 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 14 ,849,410.74 บาท 
คงเหลือ 4,643,419.26 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เดือน พฤษภาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ทั้งสิ้น 236,600 บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

- แจ้งศูนยต์่างๆ/ส านักฯ/หน่วยจัดการศึกษา และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ และช่วยกันประหยัดพลังงาน 

- การเปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้า เวลา 9.00– 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.  
ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 -13.00 น.                     

วาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่อง 
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  วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์  
      และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

- ให้ชี้แจงเหตุผลการไม่มาเรียนของนักศึกษาแต่ละอ าเภอ 
วาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  
                E-Learning 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
   กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ขอความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ ใน 2 รูปแบบ คือ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
       2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom ,Moodle 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
- ติดตามการใช้งานในทุกๆ เดือนของอาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ  
- ให้ด าเนินการใช้ระบบดังกล่าวภายในปี 2563 เป็นต้นไป 

วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง กรอบทิศทางการพัฒนาเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

 ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และส่านักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณและก่าลังอยู่ในระหว่างเขียนค่า

ของบประมาณ ปี ๒๕๖๔  จึงขอเชิญคุณชาญชัย  ดารารัตติกาล ผู้อ่านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกรอบทิศทางการพัฒนาเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท่างาน   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
  นายชาญชัย  ดารารัตติกาล ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้ง
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการและวิธีด าเนินการโครงการงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด โดยชี้แจงแนวปฏิบัติ
โครงการของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพ้ืนที่ลุ่มน้ ากิจกรรมหลัก
อนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ า โดยได้รับงบประมาณจากส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
คือ   ๑). กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพาะต้นไม้ ปลูกป่าต้นน้ าและข้างล าน้ าเพ่ือเพ่ิม
ความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ๒). กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต/ฝายแม้ว/ฝายรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือชะลอน้ า
และ เพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ซึ่งจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนที่ได้รับการกันออกจากเขตป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้และพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการฯและจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจากหน่วยงานป่าไม้หรือหน่วยอุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่นั้น ในการนี้ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ติดตามและเร่งรัดให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินโครงการฯ
และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานอย่างเร่งด่วน 

วาระท่ี ๔.2  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่งานฝึกอบรม ได้แจ้งแผนและงบประมาณให้ท่านด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ปี 2562 ซึ่งเป็นการด าเนินงานบริการวิชาการหลักสูตร
ฝึกอบรม (น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (มากกว่า 45 ชั่วโมง) ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว 
นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานฝึกอบรมจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน   

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมตริับทราบ และให้ด าเนินการตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ของแต่ละฝ่ายงาน  
วาระท่ี ๔.3  เรื่อง รายงานยอดผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปี

การศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะเปิดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นี้ 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส่านักวิชาการ ใคร่ขอรายงานยอดผู้สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี - 
วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่   ๖.๑  เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน 
            ครั้งที่ 3/๒๕62 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/๒๕62  ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน  2562 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป  
ณ วทิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/๒๕62 ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริบัทราบ 
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ปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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