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รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายโยธิน
๓. นายสุบัณกร
๔. นายประพันธ์
๕. นางจินตนา
๖. นายวีระพรรณ
๗. นายดุสิต
๘. ว่าที่ ร.ต.มนตรี
๙. นางสาวบุษกร
๑๐. นางสาวเอกภาวี
๑๑. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
บุญเฉลย
กวีวัฒน์
รักเรียน
เรียงไรสวัสดิ์
เล่าเรียนดี
เงินใส
วงษ์รีย์
สืบตระกูล
ขัติครุฑ
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
หัวหน้างานบุคลากร

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

มหาวรรณ์
จันทิมางกูร
ปัญญา
จามาลี
ลิ้มวัฒนา
มุ่งจิต
สมควร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.นันทพร
๒. น.ส.ดวงสมร
๓. นายวิทิต
๔. น.ส.สมนวรรณ
๕. น.ส.มณีนาค
๖. นายปรีชา

โพธาบุตร
อินตากาศ
พิชญสถิต
ธรรมดีกุล
ศิริบุญ
ศรีบุญมา

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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๗. น.ส.วัชรี
๘. น.ส.จันทร์เพ็ญ
๙. นายนัธทวัฒน์
๑๐. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท์
๑๑. น.ส.นงเยาว์
๑๒. น.ส.อภิรดี
๑๓. น.ส.วิราวรรณ
๑๔. นายพิสิทธิ์ศักดิ์
๑๕. น.ส.ดารารัตน์
๑๖. นายพัทธนันท์
๑๗. น.ส.ธนิดา
๑๘. น.ส.นิตยา
๑๙. นายนิสิต

วีระแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ไชยโย
นักวิชาการศึกษา
ชนิตร์นันท์
นักวิชาการศึกษา
ศิริน้อย
นักวิชาการศึกษา
สุรินแก้ว
นักวิชาการศึกษา
มั่นคง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชัยศรี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
จุลบุตร
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
แสงสว่างบัวทอง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชุมพู
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วงษ์รีย์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชื่นชูเกียรติ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑
1.
2.
3.
4.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานราชการคนใหม่ นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑ
ตรวจสอบตาแหน่งข้าราชการที่ว่างลง
การเสนอหนังสือ
การเสนอวาระประชุมต่างๆ เช่น สภาวิชาการ สภาวิทยาลัยให้ส่งวาระก่อน 1 สัปดาห์
ให้ทุกฝ่ายส่งวาระให้เรียบร้อย
5. เร่งการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้
6. เรื่องการเบิกงานเงินมูลนิธิชุมชนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
7. สานักงานจังหวัดจัดทาโครงการการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและขอความร่วมส่งหักศึกษาในแต่ละหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 7/๒๕61 เดือน สิงหาคม 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
7/๒๕61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕61 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 11 หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่
ทั้งสิ้น 45,889,796.00 บาท ได้มีการดาเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 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. การดาเนินการ
ในการนี้ วิท ยาลั ย ชุม ชนแม่ ฮ่อ งสอน จึ งขอรายงานผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2561 เดือน สิงหาคม 2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
1.ให้ดาเนินการเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษแต่ละหน่วยจัดการศึกษาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม
2561
2. การจั ดซื้ อจั ดจ้ างต้อ งผ่ านการอนุ มัติ จากจั งหวัด และให้ ห น่ว ยจัด การศึ กษาแต่ล ะอ าเภอที่จ ะ
ดาเนินการจัดซื้อให้พัสดุตรวจสอบและระบุจานวนให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางพัสดุ
วาระที่ 3.2 เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอน เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี มี
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพื่อให้การ
ศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล
ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพ
ของสั งคม ความเปลี่ ย นแปลงของแนวทางดาเนินชีวิ ต และครอบครั ว ไม่ เอื้อ อานวยในการส่ งเสริ มด้า น
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กับนักศึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและ
จิตใจของนักศึกษา พร้อมมุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิ บัติในชีวิตประจาวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม
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๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและ
การเข้าสอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพื่อพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้มี
จิตอาสา มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
1. ดาเนินการให้อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจาให้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
วาระที่ 3.3 เรื่อง การดาเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle
E-Learning
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ตามที่คณะทางานโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle
E-Learning ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่อาจารย์ ในทุกอาเภอ
ซึ่งจากการจัดอบรม อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและได้เกิดรายวิชาขึ้นในระบบฯ จานวน 82 รายวิชา ใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณดาเนินโครงการฯ จานวน 150,000 บาท
๒. การดาเนินการ
โดยคณะทางานโครงการฯ มีแผนการดาเนินกิจกรรม คือ ประชุมคณะทางานเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบฯ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบฯ โครงการอบรมผลิตสื่อสาหรับนาเข้า
ระบบฯ โครงการนิเทศติดตามการใช้ระบบฯ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เร่งให้ใช้ระบบE-Learning ในการเรียนการสอน
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชน
ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ประจาปีงบประมาณ 2561
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
อนุสนธิจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์
พระราชา ให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 21 โรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บนฐาน
ชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา และได้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนละ 30,000
บาท เพื่อให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น
๒. การดาเนินการ
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เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมในโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการติดตามการ
ดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินกิจกรรม วิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงได้กาหนดจัดประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์
พระราชาขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและ
สังคม (อาคารชานกะเล) ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเสนอแนวทางการดาเนิน
โครงการต่อที่ประชุมประจาเดือนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อทราบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ ๔.2 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ KTB Corpoeate Online
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงการคลังได้กาหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินการนาเงินส่งคลัง
และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
๒. การดาเนินการ
งานการเงินได้ดาเนินการ ในการเริ่มดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินครั้งแรกให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบฯ
ตามที่กาหนดตามเอกสารแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แจ้งให้บุคลากรเข้าไปกรอกข้อมูล KTB Corporate Online
วาระที่ ๔.3 เรื่อง การยืมเงินงบประมาณ
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่ได้กาหนดระยะเวลาสาหรับการยื่น/นาส่งสัญญายืมเงิน การยืมเงินสาหรับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ล่วงหน้า 3 วันทาการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) และการยืมเงินเพื่อดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ล่วงหน้า 7 วันทาการ ทั้งนี้บุคคลากรไม่ถือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ส่งผลให้งานการเงินฯ
ไม่สามารถดาเนินการยืมเงินให้ได้ทัน
๒. การดาเนินการ
งานการเงินฯ ขอความร่วมมือจากบุคลากรให้ปฏิบัติตามกาหนดระยะเวลาของการยืมเงิน
ราชการเอกสารประกอบ เช่น ข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/
โครงการฯ หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ เสนอผู้มีอานาจอนุมัติลงนามให้เรียบร้อย
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1. ให้ทางฝ่ายฝึกอบรมสรุปภาพรวมของปี61 และจัดทาแผนเสนอในปี62
2. ให้ทางฝ่ายฝึกอบรมจัดทาชุดหลักสูตร
วาระที่ ๔.5 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ด้ว ยสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ มชนก าหนดจัด โครงการสร้า งเสริม วั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่อ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขา
ใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด จานวน 10 - 15 คน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ แจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
วาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจา แทนตาแหน่งที่
ว่างลง
สรุปเรื่อง
๑.ความเป็นมา
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติแต่งตั้ง นายพล เสาะสุวรรณ ตาแหน่งครู วิทย
ฐานะครูชานาญการ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจา แทนตาแหน่งที่ว่างลง นั้น
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้วิทยาลัยชุมชนดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจา แทนตาแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้สอนประจาในวิทยาลั ยชุมชน เพื่อเลือกผู้แทนผู้ สอนประจาของ
วิทยาลัยชุมชนจานวนหนึ่งคน โดยลงวิธีลงคะแนนนับ
2. แจ้งผลการประชุม รายงานการประชุม พร้อมสาเนาใบลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ไปยัง
สถาบันฯ ภายในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ให้สานักงานผู้อานวยการดาเนินการ
1. หากผู้สนใจให้เสนอชื่อไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. กรณีไม่มีผู้สนใจให้แจ้งเรื่องไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.1 เรื่องการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่
8/๒๕61
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิท ยาลั ย ชุม ชนแม่ ฮ่อ งสอนครั้ งที่ 8/๒๕61 ในพฤหัส บดี ที่ 6 กัน ยายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 8/๒๕61 ประจาเดือน กันยายน 2561
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 8/2561 ในพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น.
วาระที่ 6.2
1. เรื่อง การติดตามลูกหนี้มูลนิธิที่ค้างในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ภายในเดือน สิงหาคม 2561
2. เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดการการเรียนการสอนหน่วยจัดการศึกษาอาเภอปาย ปีการศึกษา
2561 โดยให้นักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานไปก่อนแล้วหารือในเทอมที่2เพื่อเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
หรืออาจต้องให้เรียนแบบระบบออนไลน์และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
3. การเบิกจ่ายค่าอาหารโครงการฝึกอบรมในพื้นที่หรือในจังหวัดให้เบิกจ่าย 80 / มื้อ แต่ในกรณี
เชิญวิทยาการจากส่วนกลางหรือจากต่างจังหวัดให้เบิกจ่ายค่าอาหาร 120 / มื้อ
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ปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน
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ภาคผนวก
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