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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕60 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 4/๒๕60 
วันพุธที ่26  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
๔. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย 
๕. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๖. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๗. นางกันทนา    ใจสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยจัดฯ อ.แม่สะเรียง 
๘. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๙. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๑๐. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้าศูนย์ความรู้กินได้ 
๑๑. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๓. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๔. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๕. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 

1. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
2. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ (รก.) 
3. นายอิศรา   จันทิมางกูร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รก.) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยจัดฯ อ.ปาย 
๒. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๓. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๔. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๕. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๖. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๗. น.ส.ชาลิน ี   ต่อมกมน นักวิชาการศึกษา  
๘. นายนัธทวัฒน์  ชนิตรนันท์ นักวิชาการศึกษา 
๙. นายยุทธพงษ์  กวางทู  นักวิชาการศึกษา  
๑๐. น.ส.วิรัตน ์   เกษตรการ นักวิชาการศึกษา   
๑๑. น.ส.สุกฤตา   วงศ์สุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา  
๑๒. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา  
๑๓. น.ส.นงเยาว ์   สุรินแก้ว  นักวิชาการศึกษา  
๑๔. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา  
๑๕. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการพัสดุ 
๑๖. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการบัญชี 
๑๗. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
๑๘. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๙. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๐. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. น.ส.ธนิดา   อินต๊ะ  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๓. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  แม่บ้าน 
๒๔. นางพิศมัย   ก่อเกิดทรัพย์ แม่บ้าน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายแกนน าผู้น าการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศูนย์ดิจิทัลและศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีการน าบุคลากรเข้าร่วม
การศึกษาดูงานการด าเนินงานด้านต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ โดยคัดเลือกจากศูนย์ดิจิทัลและศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมขยายผลในพ้ืนที่ที่มีผลด าเนินงานดีเด่น โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกคือ 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอ าเภอแม่ลาน้อย (อ.สุรินทร์ มหาวรรณ์) และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแม่สะเรียง (อ.กันทนา ใจ
สุวรรณ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามก าหนดการนั้นคณะเดินทางได้เดินทางศึกษาดูงานที่ LLiBrary 
ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ เน้นให้คนใช้ความรู้ ในการท ามาหากิน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนท างาน , 
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International Library Singapore, IDA และกรมผังเมืองของประเทศสิงคโปร์ และสามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้ง
ที่ 4/๒๕60 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/๒๕60  เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕60  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 11 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕60   
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/2560   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือน เดือน เมษายน 
                              2560  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
24,662,445.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 6,929,874.31 บาท วางฎีกาเบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น 11,714,395.49 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งหมด 18,644,269.80 บาท คงเหลือ 6,018,175.20 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เดือน เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตามหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
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ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปาย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด
การศึกษา อ.ปาย ประจ าไตรมาส ที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน)รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.1 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.2  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ปางมะผ้า จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.ปางมะผ้า ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.2 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.3  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.ขุนยวม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.ขุนยวม ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.3 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.4  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 
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ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อย จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษา อ.แม่ลาน้อย ประจ าไตรมาสที่๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.4 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.5  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนตาม
หลักการของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานหน่วยจัด

การศึกษาอ.แม่สะเรียง ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
๔.5 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.6  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕60  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.6 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 



๗ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.7  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่ศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕60  ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.7 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
วาระท่ี ๔.8  เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงานสถาบันไทใหญ่ศึกษา 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนซึ่ง ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕60 ได้ด าเนินการลุล่วงมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ สถาบันไทใหญ่ศึกษา จึงจัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานสถาบันไทใหญ่ศึกษา 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ – 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.8 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๕.1  เรื่อง   พิจารณาสรรหากรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนที่เป็นข้าราชการประจ าวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ตามที่มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ด้านการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชนบทที่ห่างไกล มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน มี
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นโยบายสรรหากรรมการที่เป็นข้าราชการประจ าของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน ๑ คน เพ่ือท าหน้าที่เป็น
กรรมการของมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น 

๒.การด าเนินการ 
   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงด าเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการประจ า
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือการด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
ชุมชนแม่ฮ่องสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอเสนอชื่อข้าราชการประจ าของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นกรรมการ
มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน ๑ คน 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติให้ นางเกษร จามาลี เป็นคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕60 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕60  ในจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.00 น. ณ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕60 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
มติที่ประชุม    

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
5/๒๕60 ในจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
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