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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63
วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63
ในวันจันทร์ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายโยธิน
๒. นายสุรินทร์
๓. นายสุบัณกร
๔. นายทรงศักดิ์
๕. นายประพันธ์
๖. นายวีระพรรณ
๗. นางจินตนา
๘. นางสาวเอมอร
๙. นางเกษร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๑. นางสาวบุษกร
๑๒. นางสาวสิริกร
๑๓. นางสาวเอกภาวี
๑๔. นางสาวสุธิตา

บุญเฉลย
มหาวรรณ์
กวีวัฒน์
ปัญญา
รักเรียน
เล่าเรียนดี
เรียงไรสวัสดิ์
ลิ้มวัฒนา
จามาลี
วงษ์รีย์
สืบตระกูล
สมควร
ขัติครุฑ
วงษ์สุวรรณ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักงานผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้างานฝึกอบรม
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายอิศรา

จันทิมางกูร

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกันทนา
๒. นายนพรัตน์
๓. น.ส.วัชรี
๔. น.ส.ดวงสมร
๕. น.ส.สมนวรรณ
2. นายพรศักดิ์
3. นายปรีชา
4. นางพิมพกานต์
5. นางธนพร
6. นางปณัยภัคร์
7. นายปวัฒน์
8. นายสิทธิวัฒน์
9. นายวิรชณร์
10. นายวรกานต์

ใจสุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
สิทธิโชคธนารักษ์ ครูชานาญการ
วีระแก้ว
ครูผู้ช่วย
อินตากาศ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ธรรมดีกุล
เจ้าหน้าที่วัดผล
คาทอง
เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน
ศรีบุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชาวลิต
นักวิชาการศึกษา
เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา
อุทุมพร
นักวิชาการศึกษา
จันทร์สระคู
นักวิชาการศึกษา
สุสมร
นักวิชาการศึกษา
ศรีธิหล้า
นักวิชาการศึกษา
จินาจันทร์
นักวิชาการศึกษา
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11. น.ส.กนกวรรณ
12. น.ส.อภิรดี
13. น.ส.วิราวรรณ
14. นายพัทธนันท์

จอมป้อ
มั่นคง
ชัยศรี
ชุมพู

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายโยธิน บุญเฉลย เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. ให้งานบุคลากร แจ้งเวียน เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้สอนประจาแต่ละวิทยาลัยชุมชน
และเสนอชื่อ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference เพื่อเป็นผู้แทนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เข้าไปเป็นกรรมการการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเข้าร่วมประชุมผู้แทนผู้สอนประจาแต่ละใน
ในวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้ องเอนกประสงค์ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 5/๒๕63

สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
5/๒๕63 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 10 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 ประจาเดือน มิถุนายน 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น
17,605,872.00 บาท ได้ มีก ารดาเนิ น กิจ กรรมโดยก่อ หนี้ ผู กพั น ทั้ ง สิ้ น 6,756,571.39 บาท ตั ด ยอด
งบประมาณแล้ว 11,267,036.65 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้ งหมด 18,023,608.04 บาท
คงเหลือ - 417,736.04 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2563 เดือน มิถุนายน 2563
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
1. ให้ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ ทาหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรจ้างเหมาบริการ เรื่องการต่อสัญญา
ในปีงบประมาณ 2564 และแจ้งเหตุผล พร้อมตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google form
2. ให้เจ้าของโครงการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้ใช้มาตรการประหยัด
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2563 ประจาเดือน มิถุนายน 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน 100,000 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จานวน 320,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท เพื่อใช้จ่าย
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานงบประมาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.3 เรื่อง การดาเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.25622564 จานวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC
2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้งานเทคโนโลยีดาเนินการทดสอบการใช้ระบบ MIS BETA และแจ้งปัญหา
อุปสรรคในการใช้ระบบดังกล่าวต่อที่ประชุมประจาเดือนทุกเดือน
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วาระที่ 3.4 เรื่อง การดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปี
การศึกษา 2562
สรุปเรื่อง

จากการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามความก้าวหน้า
3.4.1 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชน
3.4.2 การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชน
3.4.3 การจัดโครงการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้จัดทาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) จานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะและเพิ่มมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์และ
การเกษตรแม่นยาบนพื้นที่สูง ระยะเวลาดาเนินงาน 6 เดือน (ธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเกษตรกรผู้สนใจ ระบบ
smart farmและการเกษตรแบบแม่นยาบนพื้นที่สูง และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับ
อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 30 ทุน สาหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิ ทยาลั ย ชุม ชนแม่ ฮ่องสอน ขอรายงานผลการดาเนิน โครงการพั ฒ นาทักษะอาชี พ
และทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รั บการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ต่อบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อทราบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบทุกเดือน
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วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่ งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อทราบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาการเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทุกอาเภอ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 และจะสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางหน่วยจัด
การศึกษาฯ ทุกอาเภอได้จัดทารายละเอียดของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 โดยแยกตามสาขาวิชาที่
นักศึกษาสมัคร นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สานักวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลการสมัครของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาการเปิดห้องเรียนของแต่ละหน่วยจัดการศึกษาฯ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้สานักวิชาการดาเนินการดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แนวปฏิบัติคือ ให้
จัดการเรียนการสอนรวมกันทุกสาขาวิชา และจะพิจารณาอีกครั้งในภาคการศึกษาที่ 2/2563
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วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้สอนประจาแต่ละวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ อว 0610(3)/1756 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ด้วย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ซึ่งตามความในข้อ 6 (5) ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยผู้แทนผู้สอนประจาซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จานวน 1
คนเป็นกรรมการ และตามความในข้อง 6 (5) วรรคสอง ได้กาหนดว่าการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ 6 (5) นั้น
ให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดให้มีการประชุมผู้สอนประจา เพื่อเลือกผู้แทนผู้สอนประจาของสิทยาลัยเสนอต่อ
สถาบัน เมื่อสถาบันได้รับรายชื่อผู้แทนผู้สอนประจาของวิทยาลัย ให้สถาบันจัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้ สอนประจา
ของวิทยาลัย เพื่อเลือกผู้แทนผู้สอนประจาคนหนึ่ง เป็นกรรมการซึ่งที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาเนินการได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้แทนผู้สอนประจาดังกล่าว จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการ ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้สอนประจาในวิทยาลัยชุมชน เพื่อเลือกผู้แทนผู้สอนประจาของวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน
2. แจ้ ง ผลการประชุ ม รายงานการประชุ ม พร้ อ มส าเนาใบลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ไปยั ง
สานักงานสถาบันฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
3. สานักงานสถาบันฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้สอนประจาแต่ละวิทยาลัย ตามข้อ 1 เพื่อ
เลือกผู้แทนผู้สอนประจา จานวน 1 คน เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันพุธที่ 24
มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ และพิจารณาเสนอชื่อ นายประพันธ์ รักเรียน ตาแหน่ง ครู เป็นผู้แทนผู้สอนประจา
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่ อ ง การประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ 6/๒๕63
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/๒๕63 ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
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