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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕61 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 7/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที ่16  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย   
๕. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๗. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๘. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๙. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๐. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๑. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. นายอิศรา   จันทิมางกูร  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
3. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
4. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม   
5. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
6. นายธนันชัย  มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๔. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๕. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๖. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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๗. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๙. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๐. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการศึกษา 
๑๑. น.ส.นงเยาว ์   สุรินแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
๑๒. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๓. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๔. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๕. น.ส.ดารารัตน ์  แสงสว่างบัวทอง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๖. นายพัทธนันท์  ชุมพู  เจ้าหน้าทีศู่นย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๗. น.ส.ธนิดา   วงษ์รีย์  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๘. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๙. นายนิสิต   ชื่นชูเกียรติ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

   
 

เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   

1. ขอแสดงความยินดีกับพนักงานราชการคนใหม่ นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑ 
2. ตรวจสอบต าแหน่งข้าราชการที่ว่างลง 
3. การเสนอหนังสือ 
4. การเสนอวาระประชุมต่างๆ เช่น สภาวชิาการ สภาวิทยาลยัให้ส่งวาระก่อน 1 สัปดาห์ 

ให้ทุกฝ่ายส่งวาระให้เรียบร้อย 
5. เร่งการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 
6. เรื่องการเบิกงานเงินมูลนิธิชุมชนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 
7. ส านักงานจังหวัดจัดท าโครงการการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

แม่ฮ่องสอนและขอความร่วมส่งหักศึกษาในแต่ละหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รบัรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 7/๒๕61 เดือน สิงหาคม 2561 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
7/๒๕61  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม               
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ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 7/2561   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2561  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่
ทั้งสิ้น 45,889,796.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 6,944,567.00 บาท ตัด
ยอดงบประมาณแล้ว 24,763,212.51 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 31,707,780.11 
บาท คงเหลือ 14,182,015.89 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เดือน สิงหาคม 2561  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

1.ให้ด าเนินการเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษแต่ละหน่วยจัดการศึกษาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2561  

2. การจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านการอนุมัติจากจังหวัดและให้หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อให้พัสดุตรวจสอบและระบุจ านวนให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางพัสดุ 
 วาระท่ี 3.2  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
    วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมี
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การ
ศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพ
ของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม 
ให้กับนักศึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและ
จิตใจของนักศึกษา พร้อมมุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
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 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและ
การเข้าสอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้มี
จิตอาสา มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                     
มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

1. ด าเนินการให้อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าให้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  
         E-Learning 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่คณะท างานโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle  

E-Learning ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่อาจารย์ ในทุกอ าเภอ 
ซึ่งจากการจัดอบรม อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและได้เกิดรายวิชาขึ้นในระบบฯ จ านวน 82 รายวิชา ใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการฯ จ านวน 150,000 บาท  

๒.  การด าเนินการ 
   โดยคณะท างานโครงการฯ มีแผนการด าเนินกิจกรรม คือ ประชุมคณะท างานเพ่ือหาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบฯ  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบฯ  โครงการอบรมผลิตสื่อส าหรับน าเข้า
ระบบฯ  โครงการนิเทศติดตามการใช้ระบบฯ   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เร่งให้ใช้ระบบE-Learning ในการเรียนการสอน 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชน
ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 
  อนุสนธิจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์

พระราชา ให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 21 โรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บนฐาน
ชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา และได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนละ 30,000 
บาท เพื่อให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น 

๒.  การด าเนินการ 
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   เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมในโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการติดตามการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงได้ก าหนดจัดประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์
พระราชาขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและ
สังคม (อาคารชานกะเล) ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเสนอแนวทางการด าเนิน
โครงการต่อท่ีประชุมประจ าเดือนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือทราบต่อไป  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

วาระท่ี ๔.2  เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ KTB Corpoeate Online 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 

  ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินการน าเงินส่งคลัง
และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๒.  การด าเนินการ 
งานการเงินได้ด าเนินการ ในการเริ่มด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินครั้งแรกให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบฯ 
ตามท่ีก าหนดตามเอกสารแนบ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แจ้งให้บุคลากรเข้าไปกรอกข้อมูล KTB Corporate Online 

วาระท่ี ๔.3  เรื่อง การยืมเงินงบประมาณ 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
   ตามท่ีได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการยื่น/น าส่งสัญญายืมเงิน การยืมเงินส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ล่วงหน้า 3 วันท าการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) และการยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ล่วงหน้า 7 วันท าการ ทั้งนี้บุคคลากรไม่ถือปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้งานการเงินฯ 
ไม่สามารถด าเนินการยืมเงินให้ได้ทัน 
๒.  การด าเนินการ 
   งานการเงินฯ ขอความร่วมมือจากบุคลากรให้ปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาของการยืมเงิน
ราชการเอกสารประกอบ เช่น ข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/
โครงการฯ หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามให้เรียบร้อย 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               



7 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
1. ให้ทางฝ่ายฝึกอบรมสรุปภาพรวมของปี61 และจัดท าแผนเสนอในปี62  
2. ให้ทางฝ่ายฝึกอบรมจัดท าชุดหลักสูตร 
วาระท่ี ๔.5  เรื่อง การเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขา
ใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากร นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด จ านวน 10 - 15 คน 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  แจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน  
วาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 5.1  เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า แทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติแต่งตั้ง นายพล  เสาะสุวรรณ ต าแหน่งครู วิทย
ฐานะครูช านาญการ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า แทนต าแหน่งที่ว่างลง นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ

สภาสถาบันเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ า แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
1. จัดให้มีการประชุมผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจ าของ

วิทยาลัยชุมชนจ านวนหนึ่งคน โดยลงวิธีลงคะแนนนับ 
2. แจ้งผลการประชุม รายงานการประชุม พร้อมส าเนาใบลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ไปยัง

สถาบันฯ ภายในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  ให้ส านักงานผู้อ านวยการด าเนินการ 

1. หากผู้สนใจให้เสนอชื่อไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. กรณีไม่มีผู้สนใจให้แจ้งเรื่องไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่  ๖.1  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่  

8/๒๕61 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 8/๒๕61  ในพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 8/๒๕61 ประจ าเดือน กันยายน 2561 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 8/2561 ในพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน ๒๕61  เวลา ๐๙.00 น. 

วาระท่ี 6.2 
1. เรื่อง การติดตามลูกหนี้มูลนิธิที่ค้างในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

ภายในเดือน สิงหาคม 2561 
2. เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดการการเรียนการสอนหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปาย ปีการศึกษา

2561 โดยให้นักศึกษาเรียนปรับพ้ืนฐานไปก่อนแล้วหารือในเทอมที่2เพ่ือเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
หรืออาจต้องให้เรียนแบบระบบออนไลน์และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล 

3. การเบิกจ่ายค่าอาหารโครงการฝึกอบรมในพ้ืนที่หรือในจังหวัดให้เบิกจ่าย 80 / มื้อ แต่ในกรณี
เชิญวิทยาการจากส่วนกลางหรือจากต่างจังหวัดให้เบิกจ่ายค่าอาหาร 120 / มื้อ 
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ปิดการประชุม เวลา 13.30 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

   ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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