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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕63 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 3/๒๕63 
ในวันจนัทรท์ี่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕63 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๔. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๕. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
๖. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๗. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
๘. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๙. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม  
๑๐. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑๑. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๒. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร    

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

1. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
2. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๓. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่วัดผล 
๕. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าทีง่านธุรการ 
3. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
4. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
6. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
7. น.ส.วีณา   เหลาธนู  นักวิชาการศึกษา 
8. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
9. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
10. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
11. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
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12. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
13. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
14. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
15. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
16. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้บุคลากรท ำงำนที่บ้ำน (Work from home) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมก าหนดตารางการท างานที่บ้ำนและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work 
from home) งดกิจกรรมการพบกลุ่ม  การรวมตัวเป็นหมู่คณะฯ เป็นต้น 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 3/๒๕63 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
3/๒๕63  ในจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕63            
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
16,500,100.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 5,561,901.85 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 7,334,983.95 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 12,896,885.80 บาท 
คงเหลือ  3,603,214.20 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 เดือน เมษายน 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จ านวน 100,000 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน 320,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท  เพ่ือใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ งานงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                   
 ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนช่วยกันประหยัดพลังงาน เพ่ือลดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
        แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรีมีวัตถุประสงค์  

ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันวิทยำลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ กำรเป็นสถำนศึกษำเพ่ือให้กำรศึกษำวิจัย ให้บริกำร
ทำงวิชำกำร ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษำให้ควำมสนใจ เอำใจใส่ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจำกสภำพของ
สังคม ควำมเปลี่ยนแปลงของแนวทำงด ำเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรส่งเสริ มด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมอย่ำงเต็มที่ สถำนศึกษำจึงมีหน้ำที่ต้องเสริมสร้ำง ปลูกฝังและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษำทุก
ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทำงศำสนำ ทั้งควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำม
กตัญญูกตเวที เมตตำกรุณำ ควำมเสียสละ กำรประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนำพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษำ พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษำประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข นักศึกษำเป็นผู้มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในกำรนี้ วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรเข้ำเรียนของนักศึกษำและกำรเข้ำ
สอนของอำจำรย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและอำจำรย์ ให้เป็นนโยบำยหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอำสำ  
มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 3.4  เรื่อง กำรด ำเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่ สถาบันวิทยาลั ยชุมชนได้มี แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ.2562 - 2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างสรรค์
นวัตกรรมและการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
            2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ฝ่ายงานเทคโนโลยีท าเป็นฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
แนะน าการท า Youtube Channel ขั้นตอนการใช้และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร และอาจารย์ผู้สอน  
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าเดือนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและ
ท าความเข้าใจงาน ที่ได้มอบหมาย  ได้มีการประชุมปรึกษาในกลุ่มผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้จะขอน าเสนอแผนงานประกัน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน  ต่อผู้บริหาร ก่อนจะมีการชี้แจงในการประชุมงานประกัน ซึ่งจะมีการก าหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
มติที่ประชุม 

1. ให้ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาท าความเข้าใจและจัดท าแผนเพื่อเสนอผู้บริหาร 
2. ให้จัดท าค าสั่งมอบหมายงานประจ าปีและให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563 
3. ให้เร่งประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง แผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/หลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563   
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามท่ีงานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดหลักสูตรบริการวิชากรทั้งหมด 37 สูตร ภายใต้

งบประมาณประจ าปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  โดยมี หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอ และศูนย์ฯ ที่รองรับการจัดฝึกอบรมภายในพ้ืนที่ 
ทั้งหมด 10 แห่ง  ได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495 ,000 บาท  งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม 419,000 
บาท นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
ในกำรนี้ งำนฝึกอบรม วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบโดยทั่วกัน   

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.2  เรื่อง รำยงำนผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง 

 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จ านวน 
2 โครงการได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะและเพ่ิมมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์และการเกษตร
แม่นย าบนพ้ืนที่สูง ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน (ธันวาคม 2562 -พฤษภาคม 2563) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเกษตรกรผู้สนใจ ระบบsmart 
farmและการเกษตรแบบแม่นย าบนพื้นที่สูง และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ระดับอนุปริญญา
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน ส าหรับผู้มีผลการเรียนดีและยากจน  ในการนี้ขอน า เสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการดังนี้   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
 นักศึกษาที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เริ่มมาท า
สัญญาไดต้ั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนมีทั้งหมด 28 คน 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง ผลส ำรวจควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 
  ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉบับที่ ๓ ได้

ก าหนดมาตรการในการดูแลนักศึกษา ผู้สอน และบุคลากร เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายการระบาดของ
ของโรคโควิด – ๑๙ โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด า เนินการงด
จัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า แต่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid – 19) 

๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการส ารวจนักศึกษาและอาจารย์

ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 
2563 และส านักวิชาการได้สรุปผลการส ารวจดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ด าเนินการดังนี้  
 1. ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวทางในการด าเนินการให้ปรับแผนปี 2563 และให้กรอกข้อมูลในระบบ
และจะนัดประชุมทางระบบ Zoom อีกครั้ง 
 2. ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งเจ้าของโครงการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ ปรับ ลด 
แก้ไข โดยระบบจะปิดระบบในวันที่ 30 เมษายน 2563  
 3. ให้หน่วยจัดการศึกษาตรวจเอกสารเอกสารให้ถูกต้องก่อนน าส่งมายังส านักงาน เพ่ือลดเอกสารที่ต้อง
แก้ไข และลดการล่าช้าของเอกสาร 
 4. ให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้วส่งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
วิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือให้ได้รับรู้ข่าวสารของทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่  ๖.๑  เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

           4/๒๕63 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕63  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้น
ไป ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/๒๕63 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 

                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  
หัวหน้างานบุคลากร 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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