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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 4/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
**************** 

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. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร    

 
ผู้ไม่มาประชมุ (ลา/ไปราชการ) 

1. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
2. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
3. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ  
๓. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๔. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่วัดผล 
๖. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าทีง่านธุรการ 
4. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
5. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
7. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ 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. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
16. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
17. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง 
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2563 ในภาพรวม ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการ
เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงอยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งการเบิกจ่ายเพ่ือให้ได้ยอดการเบิกจ่ายตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีจ านวนจ ากัด จึงอยากให้มีการบริหาร
จัดการให้คงเหลือหน่วยจัดการศึกษาเพียง 3 กลุ่ม ดังนี้  
    - หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง- แม่ลาน้อย 
   - หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง –ขุนยวม 
   - หน่วยจัดการศึกษาปาย –ปางมะผ้า 
  3. ในการเปิดภาคเรียนในเดือน มิถุนายน ให้ทางส านักวิชาการเน้นให้อาจารย์เข้าระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 
  4. ในเดือนมิถุนายน  ให้ร่วมการวางแผนในการหางบประมาณจากทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แหล่งงบประมาณภายนอก เพ่ือการจัดจ้างบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
4/๒๕63  ในพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/๒๕63            
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  
สรุปเรื่อง 
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๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
17,605,872.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 7,773,174.39 บาท ตัดยอด
งบประมาณแล้ว 9,341,711.07 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 17,114,885.46 บาท 
คงเหลือ  490,986.54 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 เดือน พฤษภาคม 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้เจ้าของโครงการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ  และก าหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจน แต่ต้องอยู่ในมาตรการประหยัดและด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2563  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                   
 ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
        แม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้แก่ การเป็นสถานศึกษาเพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
   ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด่าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
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ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษา พร้อม
มุ่งเน้นให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ่าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักศึกษาเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
 ๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท่ารายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาและการเข้า
สอนของอาจารย์ ทุกเดือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีจิตอาสา  
มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ฝ่ายเทคโนโลยีปรับกระบวนการท างานร่วมกับทางส านักวิชาการ ศึกษา
วิธีการสนับสนุนในการเข้าระบบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา   
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่ สถาบันวิทยาลั ยชุมชนได้มี แผนยุทธศาสตร์การ พัฒน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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 
 เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์ยังเป็นการส่งข้อมูลแบบ Band width และไม่เพียงพอต่อการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference ขอให้ทางฝ่ายเทคโนโลยีด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบ 
และน าร่องการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้ได้ครบ 100 %  
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การด่าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ่าปี  
        การศึกษา 2562 
 สรุปเรื่อง 
 3.5.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการปรับปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 3.5.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ/ควบคุม/ติดตามตรวจสอบตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
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 3.5.3 รายงานความคืบหน้าของงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระดับหลักสูตร  
   1. เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 และ มคอ. 7 งานวิชาการขอน าเข้า
วาระท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้ เพ่ือหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
  2. มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มี
การพิจารณา ในประเด็นต่อไปนี้ 
   2.1 เรื่องศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการจัดแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
โดยมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ช่วยพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน รายวิชาของ
อาจารย์ผู้สอน และแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์
อาจารย์ประจ าหลักสูตรช่วยพิจารณาอาจารย์ประจ าให้มีรายวิชาที่สอนครบ ตามภาระงานสอนไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ เป็นอันดับแรก รองลงมาคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร พนักงานราชการ ลูกจ้างของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และอาจารย์พิเศษ ตามล าดับ 
   2.2 เรื่องการด าเนินการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 มี
มติให้จัดอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้ง 5 รายวิชาได้แก่ วิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ โดยน าไปใช้ในทุก
หน่วยจัดการศึกษาฯ ทางส านักวิชาการจะเป็นผู้ประสานกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดท าสื่อ พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานฯ    
   2.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีการน าคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ของ หลักสูตรมาบูรณาการกับรายวิชาของแต่ละหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 มีมติให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรช่วยพิจารณารายวิชาในปีการศึกษา 2562 ของแต่ละสาขาวิชาที่มีการน าคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน TQF 5 ด้าน ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และการด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลกาเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ด้าน โดยจะขอให้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมแผนประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  และเชิญบุคลาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  เพ่ือทบทวนแผนประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา การให้บริการวิชาการกับชุมชน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การ
พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และการท านุบ ารุงส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น 

๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงจัดท ารายงานและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ตามพันธกิจ ดังนี้  
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 1. ส านักวิชาการ  
 2. ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
 3. โครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4. โครงการวิจัยฯ 
 5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนฯ  
 6. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม  
ที่ประชุมมีมตริับทราบ และให้ด าเนินการดังนี้  
 1. ให้อาจารย์สิริกร สมควร จัดเตรียมเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 
 2. ให้อาจารย์นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ จัดเตรียมข้อมูลมือสองและเก็บข้อมูลเพิ่มเพ่ือการด าเนินโครงการฯ
 3. ให้อาจารย์ทรงศักดิ์  ปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่จะน ามาใช้ในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและ
น าเสนอในทีป่ระชุมครั้งต่อไป 

วาระท่ี ๔.2  เรื่อง แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
อ้างถึงหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว ๐๖๑๐(๔)/1388 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้
วทิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7 วงเงินทั้งสิ้น 1,136,890 บาท นั้น 

 ๒.  การด าเนินการ 

   ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/๒๕63 

สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 
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 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕63  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/๒๕63 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 
ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 

                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  
หัวหน้างานบุคลากร 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                   
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