
1 
 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 9/๒๕62 
ในวันพุธที ่4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๕. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
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  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
๑๑. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๒. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๔. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร    

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.วชัร ี   วีระแก้ว  ครูผู้ช่วย 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๔. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๕. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๗. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๘. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๙. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๑๐. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๑. น.ส.วีณา   เหลาธนู  นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายปวัฒน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๘. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  วาระท่ี ๑.๑  
   1. ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    2. ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยจะด าเนินการจัดประชุมการพัฒนา
คุณภาพวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือให้จัดตั้งคณะท างาน  และขอความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่วิทยาลัยเลยต่างๆในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  
   3. ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ทางพลตรี สิทธิเดชและคณะฯ จะเดินทางมา
บริจาคผ้าห่มจ านวน 2000 ผืน ปลาทู 2,000 กิโลกรัม และเครื่องใช้อ่ืนๆ แก่โรงเรียนในเครือข่ายและขอความ
ร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ที่มาบริจาคสิ่งของ 
   4. เนื่องจากทางการเงินมีบุคลากรลาออกไปท าให้ขาดบุคลากรในการท างานและท าให้งานล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่องานอ่ืนๆ ซึ่งทางผู้อ านวยการมีความเห็นให้บุคลากรสลับต าแหน่งหรือเปลี่ยนระบบงานให้มาท า
ในหน้าที่ของการเงินในต าแหน่งที่ว่างลงและจะไม่ด าเนินการจ้างบุคลากรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
    ครั้งที่ 9/๒๕62 
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สรุปเรื่อง 
 ตามที่รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  

9/๒๕62  ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/๒๕62            
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน ธันวาคม 2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
4,451,185.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 281,280.00 บาท ตัดยอดงบประมาณ
แล้ว 1,238,589.23 บาท ก่อหนี้และตัดยอดงบประมาณรวมทั้งหมด 1,519,869.23 บาท คงเหลือ 
2,931,315.77 บาท 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 เดือน ธันวาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                     
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน ธันวาคม 2562  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ทั้งสิ้น 100,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน จึงขอรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ                     
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 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การรายงานผลการติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์  
      และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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 ไม่เอ้ื ออ่านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุก
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  
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การด่าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
            2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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  วาระท่ี 3.5  เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
    ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนรับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่   2 - 5 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาและมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามที่วิทยาลัยแต่งตั้ง และได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุง
และพัฒนา   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๔.1  เรื่อง โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ภาคเหนือประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือได้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในกลุ่มวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ  รวมทั้งการจัดการความรู้จากกระบวนการท างานเพ่ือพัฒนางานวิทยาลัยชุมชน(Knowledge 
Management)การขับเคลื่อนโครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนระหว่าง
วิทยาลัยชุมชน โดยได้มีกระบวนการจัดประชุม สัมมนาอย่างต่อเนื่ องทุกปีงบประมาณ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการท างานร่วมกัน(Share & Learn)  ตลอดจนหาแนวทางสนับสนุนความร่วมมือในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร สื่อ และทรัพยากรในการท างาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ทางทักษะ ศักยภาพบุคลากร การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับอุดมศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชน (Objectives and key 
results :OKR) ในด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning: LLL) ด้านพันธกิจด้านการเรียนรู้
หลักสูตรในระบบ (หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ สัมฤทธิบัตร) 

ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ใน
วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธารีส อาร์ทโฮเทล จังหวัดแพร่ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยประธานและกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ในการนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ก าหนดให้
มีการจัดประชุมครั้งท่ี ๓ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือและทบทวนแผนการท างานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม               
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.2  เรื่อง แจ้งแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 

ฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563     จ านวน 37 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
สอดคล้องตามนโยบาย  ประเทศไทย 4.0 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ฝ่ายฝึกอบรม ขอแจ้งแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 37 หลักสูตร  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม ๔.2 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๔.3  เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดท่าสารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด่าเนินการออกประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการ

จัดท่าสารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด่าเนินการจัดท่าสารนิพนธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และได้น่าเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส่านักวิชาการ ใคร่ขอเสนอประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดท่าสาร

นิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่  ๖.๑  เรื่องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕

63 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕63  ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/๒๕63 ประจ าเดือน มกราคม 2563 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

หัวหน้างานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน                   

  
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  
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