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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63 
 

  

วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563    
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 5/๒๕63 
ในวันจันทร์ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๔. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๕. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๗. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๘. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๙. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
๑๐. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๑๑. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๒. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๔. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร    

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

1. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๓. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๔. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่วัดผล 
2. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
3. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
5. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
6. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
7. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
8. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
9. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
10. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
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11. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
12. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
13. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
14. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. ให้งานบุคลากร แจ้งเวียน เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
และเสนอชื่อ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference เพ่ือเป็นผู้แทนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เข้าไปเป็นกรรมการการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเข้าร่วมประชุมผู้แทนผู้สอนประจ าแต่ละใน
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 5/๒๕63 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

5/๒๕63  ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63            

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
17,605,872.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 6,756,571.39 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 11,267,036.65 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 18,023,608.04 บาท 
คงเหลือ  - 417,736.04 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เดือน มิถุนายน 2563   
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 1. ให้ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ ท าหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรจ้างเหมาบริการ เรื่องการต่อสัญญา
ในปีงบประมาณ 2564 และแจ้งเหตุผล พร้อมตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google form 
 2. ให้เจ้าของโครงการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้ใช้มาตรการประหยัด  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จ านวน 100,000 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน 320,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท  เพ่ือใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ งานงบประมาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
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 
   ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรยีนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
            2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้งานเทคโนโลยีด าเนินการทดสอบการใช้ระบบ MIS BETA และแจ้งปัญหา
อุปสรรคในการใช้ระบบดังกล่าวต่อที่ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
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 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปี  
        การศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
 จากการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในวันอังคาร ที่  26 พฤษภาคม 2563  มีประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามความก้าวหน้า 

3.4.1 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน 
3.4.2 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชน  
 3.4.3 การจัดโครงการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้จัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเพ่ือทบทวนและขับเคลื่อนแผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ 

 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา  
      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

(กสศ.) จ านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะและเพ่ิมมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์และ
การเกษตรแม่นย าบนพ้ืนที่สูง ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน (ธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเกษตรกรผู้สนใจ ระบบ
smart farmและการเกษตรแบบแม่นย าบนพ้ืนที่สูง และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับ
อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน ส าหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน นั้น 

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ          

และทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   
ต่อบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบทุกเดือน 
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วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา 

    ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา        
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม นั้น 

๒. การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การพิจารณาการเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

  ด้วยหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทุกอ าเภอ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และจะสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางหน่วยจัด
การศึกษาฯ ทุกอ าเภอได้จัดท ารายละเอียดของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแยกตามสาขาวิชาที่
นักศึกษาสมัคร นั้น 
  ๒. การด าเนินการ 

   ในการนี้ ส านักวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลการสมัครของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาการเปิดห้องเรียนของแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ส านักวิชาการด าเนินการดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แนวปฏิบัติคือ ให้
จัดการเรียนการสอนรวมกันทุกสาขาวิชา และจะพิจารณาอีกครั้งในภาคการศึกษาที ่2/2563  
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วาระท่ี 5.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าแต่ละวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
   ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ อว 0610(3)/1756 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ด้วย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ซึ่งตามความในข้อ 6 (5) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยผู้แทนผู้สอนประจ าซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จ านวน 1 
คนเป็นกรรมการ และตามความในข้อง 6 (5) วรรคสอง ได้ก าหนดว่าการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ 6 (5) นั้น 
ให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดให้มีการประชุมผู้สอนประจ า เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าของสิทยาลัยเสนอต่อ
สถาบัน เมื่อสถาบันได้รับรายชื่อผู้แทนผู้สอนประจ าของวิทยาลัย ให้สถาบันจัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้ สอนประจ า
ของวิทยาลัย เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าคนหนึ่ง เป็นกรรมการซึ่งที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้แทนผู้สอนประจ าดังกล่าว จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดให้มีการประชุมผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าของวิทยาลัย  
จ านวนหนึ่งคน  

2. แจ้งผลการประชุม รายงานการประชุม พร้อมส าเนาใบลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ไปยัง
ส านักงานสถาบันฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
  3. ส านักงานสถาบันฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้สอนประจ าแต่ละวิทยาลัย ตามข้อ 1 เพ่ือ
เลือกผู้แทนผู้สอนประจ า จ านวน 1 คน เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันพุธที่ 24 
มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ และพิจารณาเสนอชื่อ นายประพันธ์  รักเรียน ต าแหน่ง ครู เป็นผู้แทนผู้สอนประจ า
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

วาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่   ๖.๑  เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 6/๒๕63 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/๒๕63  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 



8 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/๒๕63 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 
ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 

                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  
หัวหน้างานบุคลากร 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน        
 
            

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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