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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕61
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕61
วันอังคารที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายโยธิน
๓. นายสุบัณกร
๔. นายอิศรา
๕. นายประพันธ์
๖. นายดุสิต
๗. นายวีระพรรณ
๘. นางจินตนา
๙. นางสาวบุษกร
๑๐. นางสาวเอกภาวี
๑๑. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๑๒. นางสาวสิริกร
๑๓. นายธนันชัย
๑๔. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
บุญเฉลย
กวีวัฒน์
จันทิมางกูร
รักเรียน
เงินใส
เล่าเรียนดี
เรียงไรสวัสดิ์
สืบตระกูล
ขัติครุฑ
วงษ์รีย์
สมควร
มุ่งจิต
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นายสุรินทร์
2. นายอิศรา
3. นายทรงศักดิ์
4. นางเกษร
5. นางสาวเอมอร

มหาวรรณ์
จันทิมางกูร
ปัญญา
จามาลี
ลิ้มวัฒนา

รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้างานฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพรัตน์
๒. น.ส.นันทพร
๓. น.ส.ดวงสมร
๔. นางพิมพกานต์
๕. นายวิทิต
๖. น.ส.วัชรี
๗. น.ส.สมนวรรณ
๘. นายปรีชา
๙. น.ส.อารยา

สิทธิโชคธนารักษ์ ครูชานาญการ
โพธาบุตร
นักวิชาการพัสดุ
อินตากาศ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
เชาวลิต
นักวิชาการศึกษา
พิชญสถิต
นักวิชาการศึกษา
วีระแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ธรรมดีกุล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
ศรีบุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โสมอินทร์
นักวิชาการศึกษา

๓
๑๐. น.ส.กนนกวรรณ
๑๑. นายยุทธพงษ์
๑๒. นายนัธทวัฒน์
๑๓. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท์
๑๔. น.ส.ชนาพร
๑๕. น.ส.จันทร์เพ็ญ
๑๖. นางปณัยภัคร์
๑๗. น.ส.อภิรดี
๑๘. น.ส.วิราวรรณ
๑๙. นายพัทธนันท์
๒๐. นายพิสิทธิ์ศักดิ์
๒๑. นายนิสิต
๒๒. น.ส.นิตยา

จอมป้อ
กวางทู
ชนิตร์นันท์
ศิริน้อย
จิตตวิทยาพันธ์
ไชยโย
อุทุมพร
มั่นคง
ชัยศรี
ชุมพู
จุลบุตร
ชื่นชูเกียรติ
หอมเที่ยงแท้

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง โครงการ CBT
สรุปเรื่อง
ให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการศึกษาบริบทการท่องเที่ยว เกสรอินทรีย์ การทอผ้า การปลูกพื้นเมืองหนาว การทานา
แบบขั้นบันได และสามารถนามายกร่างหลักสูตรได้
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 1/2561 เดือน มกราคม 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ รั บ รองรายงานการประชุมโครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/๒๕61 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ไปแล้ว นั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจานวน 10 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕61
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือน มกราคม
2561

๔
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น
35,379,790.00 บาท ได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมโดยก่ อ หนี้ ผู ก พั น ทั้ ง สิ้ น 3,523,612.13 บาท ตั ด ยอด
งบประมาณแล้ว 4,903,886.00 บาท ตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 8,427,489.13 บาท คงเหลื อ
26,952291.87 บาท
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2561 เดือน มกราคม 2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 3.2 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาเนินการโครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมและให้รายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ในระยะ 3 เดือน นั้นโดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ได้คัดเลือกหลักคุณธรรม ดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. ความมีระเบียบวินัย จิตอาสา
3. ความซื่อสัตย์
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
1. ให้ปรับตัวชี้วัดใหม่
2. ให้สานักงานผู้อานวยการจัดทาป้ายไวนิล แจกให้ทุกหน่วยจัดการศึกษา ให้ตดิ ทุกตึก ทุกห้องเรียน
วาระที่ 3.3 เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพื่อให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล
ในปัจจุบัน นักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สั งคม ความเปลี่ ย นแปลงของแนวทางด่ าเนิ น ชีวิ ต และครอบครั ว ไม่ เอื้ ออ่ านวยในการส่ ง เสริม ด้า นคุ ณธรรม

๕
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพื่อพัฒ นานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้ มีจิตอาสา
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัย ชุมชนสมุทรสาคร ประกอบด้ว ยคณะกรรมการสภา ผู้บริห ารและบุคลากร ได้ขอเข้าร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยจัดการศึกษา
อาเภอขุนยวม หน่วยจัดการศึกษาอาเภอแม่ลาน้อย หน่วยจัดการศึกษาอาเภอแม่สะเรียง ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้
เพื่อชีวิตและสังคม ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และการดาเนินโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านดงและบ้านห้วยห้อม ระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2561 ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษา
ดูงาน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้แนวทางการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน การ
บริห ารจัดการงบประมาณและการระดมทรั พยากร การบริหารงานบุคคลและอัตรากาลัง กรอบภาระงานและ
โครงสร้างการทางาน และการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาและการทางานพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยวิทยาลัยชุ มชน
สมุทรสาครจะนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ 3 มุมเมือง ซึ่งเป็น
การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจาศูนย์การเรียนรู้
ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเปิดมุมความรู้กินได้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง

๖
๑.ความเป็นมา
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดท่าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์ความรู้กินได้
เพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์เรียนรู้กินได้ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพและได้มีการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมในการจัดตั้งมุมความรู้กินได้ นั้น
๒.การดาเนินการ
ในการนี้ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมได้รับแจ้งจากศูนย์ความรู้กินได้เรื่องเสนอให้
พิจารณาวันเปิดมุมความรู้กินได้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์
2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจ ารณาวันเปิดศูนย์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่ าว ขอเสนอต่อที่ประชุมประจาเดือน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ขอเลื่อนการเปิดศูนย์จากวันที่ 1- 8 กุมภาพันธ์ 2561 ออกไปเป็นเดือน มีนาคม 2561 และให้งาน
ฝึกอบรมเป็นต้นเรื่องในการดาเนินการเปิดศูนย์ความรู้กินได้
วาระที่ 5.2 เรื่ อ ง การเตรี ย มการประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง

๑.ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอน จะด่าเนินโครงการประชาสั มพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การด่าเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละหน่วยจัดการศึกษาอ่าเภอ และเพื่อให้มี
จ่านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาของแต่ละสาขาวิชาตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้รับ จัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานจากสถาบัน วิทยาลัยชุมชน จ่านวน ๗๐,๐๐๐ บาท โดยได้ก่าหนดแผนและ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ การจัดท่าแผ่นพับและไวนิล ๑๒,๐๐๐ บาท การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและ
เคเบิ้ลทีวี อ่าเภอเมือง ๒๘,๐๐๐ บาท และส่าหรับการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยจัดการศึกษาอ่าเภอ
ทั้ง ๖ แห่ง จ่านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น ซึ่งพบว่าจากรูปแบบการด่าเนินงานที่ผ่านมาและงบประมาณที่ค่อนข้าง
จ่ากัด ท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้น
๒.การดาเนินการ
ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ จึงขอหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชุมชน ตัวแทนแต่ละ
หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาอ่ า เภอ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น เพื่ อ หารู ป แบบและแนวทางในการด่ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการด่าเนินการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทันภายในก่าหนด ก่อนเปิดเรียนในเดือนสิงหาคมนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
1. ให้ออกแบบป้ายไวนิลและติดประชาสัมพันธ์ ในแต่ละพื้นที่อาเภอภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้กระจายลงหน่วยจัดฯ เน้น กศน.ตาบล โดยให้แต่ละอาเภอเสนอแผนที่
จะดาเนินการ งบประมาณหน่วยจัดฯ ละ 5,000 บาท

๗
วาระที่ 5.3 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนแผนหลักสูตรฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณงบประมาณ 2561
(ไตรมาส 1- 3)
สรุปเรื่อง

๑. ความเป็นมา
ด้วยฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนหลักสูตรและจัดสรร
งบประมาณสาหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ หน่วยจัดทุกอาเภอและศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 1,240,450 บาท แบ่งออกเป็น
- หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ได้รับงบจัดสรร 419,500 บาท จานวน 13 หลักสูตร
- หลักสูตรบริการวิชาการสาหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม ได้รับงบจัดสรร 820,950 บาท
จานวน 68 หลักสูตร
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ งานฝึกอบรมระยะสั้น ขอปรับแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
1. ให้หน่วยจัดทุกหน่วยจัดฯ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรตามแผน
2. ให้นางบประมาณของ หน่วยจัดฯ อ.แม่ล าน้อย ต่ากว่า 45 ชั่วโมง มาให้ หน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้าจัด
หลักสูตรเพิ่มเติม
3. ให้งานฝึกอบรมเร่งให้หน่วยจัดฯ/ศูนย์ ดาเนินจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2561
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่ อ งการประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน
ครั้งที่ 2/๒๕60
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยวิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนมี การประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอนครั้ ง ที่ 2/๒๕61
ในวั น อั ง คารที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิท ยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕61 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕61

๘
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน
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