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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

สมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2562 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ณ  ห้องปาริชาต 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา     
  อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ประชุมทางไกล ณ ห้องประชมุ c206 ส านักคอมพิวเตอร์  
.................................. 

กรรมการ 
 
 

ผู้มาประชุม 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) 
 2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา……………รักษาการแทน) 
 3. ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม         กรรมการ 
       (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร................รักษาการแทน)   
 4. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. พันต ารวจโท ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

  1. รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  
            

ฝ่ายเลขานุการ 
1. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

              (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร)  

 2. นายธิติพงษ์ เผ่าฟู                                         ผู้ช่วยเลขานุการ      
                (นักวิชาการ)  
  3. นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 
             (เจ้าหน้าที่บริหารงาน) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 

  (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา............รักษาการแทน) 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้มอบหมายให้ 
อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
เป็นผู้น าเสนอวาระการประชุมดังนี้ 
  1.2 เรื่อง แจ้งจากรองประธาน 

1.2.1   แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอต่อสัญญาจ้างลูกจ้างวิทยาลัยฯ 
 อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานลูกจ้างวิทยาลัยฯ นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
วิทยาลัยฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  มติ  รับทราบ 

  1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ 
1.3.1 รายงานการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Malaya 
อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ

และกระบวนการยุติธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
University of Malaya โดยมีประเด็นหารือความร่วมมือทางวิชาการดังนี้ 

1. University of Malaya มีนิสิตแลกเปลี่ยนจาก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย เกาหลี 
จีน และไทย โดยไทยปัจจุบันมี 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. การแลกเปลี่ยนนิสิตวิทยาลัยฯ โดย University of Malaya ให้ความสนใจนิสิต
ทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งยังให้ความสนใจอย่างมากคือ การแลกเปลี่ยนนิสิตต ารวจ เนื่องจากทาง University of Malaya 
มีนิสิตเป็นต ารวจเช่นกัน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนและการท างานร่วมกันได้ โดยทาง University of 
Malaya สามารถหารือกับทางหน่วยงานต ารวจมาเลเชียให้นิสิตต ารวจของวิทยาลัยฯ เข้าท างานระยะสั้นได้ 
และอยากให้นิสิตต ารวจมาเลเชียได้เรียนรู้การท างานในจังหวัดสงขลา ซึ่งอาจท าเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
นอกรายวิชา 
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3. ในส่วนของนิสิตภาคปกติ ให้ทางวิทยาลัยฯ ร่าง MOU พร้อมส่งหลักสูตรให้กับ
ทาง University of Malaya เพ่ือดูช่วงเวลาที่เหมาะสมและรายวิชาต่างๆ โดยปกติจะมีนิสิตมาแลกเปลี่ยนใน
เดือน มีนาคม และตุลาคม ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว 1 เทอม 

4. ในการด าเนินการคัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดี เนื่องจากหลักเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต้องสอบ paper ก่อนกลับ จึงให้เตรียมความ
พร้อมด้านภาษากับนิสิตที่จะมาแลกเปลี่ยน 
5.หลังจากด าเนินการส่งร่าง MOU และหลักสูตรแล้ว University of Malaya จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
เพ่ือพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง 

 มติ  รับทราบ 

  1.4  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
     1.4.1 รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   
   อาจารย์วิทยา ขาวขจร หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการ รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบรายได้และค่าใช้จ่าย วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
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          มติ  รับทราบ 
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1.4.2 เรื่อง สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 20 มิถุนายน 2562) 

   อาจ า ร ย์ วิ ท ย า   ข า ว ขจ ร  หั ว หน้ า ส า นั ก ง านวิ ท ย าลั ยก า รจั ดก า ร เ พ่ื อ 
การพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายรับ/รายจ่ายของโครงการอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 20 มิถุนายน 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          มติ  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 1.5 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.5.1 เรื่อง รายงานสถานะจ านวนนิสิต ณ ปัจจุบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
   อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม รายงานสถานะจ านวนนิสิต ณ ปัจจุบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

1. จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ 
ป.ตร ี แรกเข้า คาดว่าจบ จ านวนนิสิต คงเหลือ 
ปี 2 ภาค 1/61 จบ 3/63 106 คน 99 คน 
ปี 1 ภาค 1/62 จบ 3/64 215 คน 211 คน 

รวมจ านวน 310 คน 
ภาคสมทบ 

ป.ตร ี แรกเข้า คาดว่าจบ จ านวนนิสิต คงเหลือ 
ตร รุ่น 14 ภาค 1/59 จบ 2/61 - 2 คน 
ตร รุ่น 15 ภาค 2/59 จบ 3/61 - 1 คน 
ตร รุ่น 16 ภาค 1/61 จบ 2/63 60 34 คน 
ตร รุ่น 17 ภาค 1/62 จบ 2/64 29 25 คน 

รวมจ านวน 62 คน 
 

ป.ตร ี แรกเข้า คาดว่าจบ จ านวนนิสิต คงเหลือ 
จัดการ รุ่น4 ภาค 2/59 จบ 3/61 - 3 คน 

รวมจ านวน 3 คน 
 

รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 375 คน 
 

2. จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท 
ป.โท แรกเข้า คาดว่าจบ จ านวนนิสิต คงเหลือ 

ท้องถิ่น รุ่น 12 ภาค 2/58 จบ 1/60 - 5 คน 
ท้องถิ่น รุ่น 13 ภาค 1/59 จบ 3/60 - 8 คน 
ท้องถิ่น รุ่น 14 ภาค 2/59 จบ 1/61 - 2 คน 

ตร. รุ่น 12 ภาค 2/59 จบ 1/61 - 4 คน 
รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 19 คน 

รวมนิสิตคงเหลือ ทั้งหมด 394 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

              มติ รับทราบ 
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  1.6 เรื่องรายงานความก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ในการ
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
  1.6.1 เรื่อง การด าเนินการตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในการ 
ขอทราบ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  อาจารย์วิทยา  ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุม การด าเนินการตามที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลา ในการขอทราบ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลการเงินเข้าระบบบัญชีสามมิติ ของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และได้สอบถามข้อมูล วิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าข้อมูล
เพ่ือประกอบการตรวจสอบของ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ประธานกรรมการ 
  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัมนา 
 2.  นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช กรรมการ 
 3. นายกฤชณัท พรหมเสนะ กรรมการ 
 4. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ได้รายงานการผลการด าเนินการและความก้าวหน้าตามรายละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1.กรณีหาข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบ เงินขาดบัญชี 
จ านวน 58,452.50 บาท 

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ และรายงานเพ่ือหาผู้รับผิดขอบโดย
ด าเนินการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
หากตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐาน คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาเสนอเพ่ือ
พิจารณา ตามพระราชบัญญัติละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 10 

2.การจ่ายค่าของที่ระลึกเข้า
ลักษณะความเสียหายเบิกจ่าย
ไม่สุจริต 

คณะกรรมการฯ เห็นควรด าเนินการตามข้อเสนอของฝ่ายนิติการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากทางร้านให้การรับรองแล้ว เห็นควรเสนอ
อธิการบดี เพ่ือน าเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยทักษิณให้ สัตบัน กรณีดังกล่าว 

3.การติดตามเรียกเงินส่วนเกิน
ค่าท่ีพัก ของอาจารย์ ดร.จริน 
ศิร ิ

คณะกรรมการฯ จะด าเนินการติดตามเรียกเก็บเงินส่วนเกินจากการเบิกจ่าย 
ค่าท่ีพัก จาก อาจารย์ ดร.จริน ศิริ จ านวน 22,187 บาท  

4.บัญชีลูกหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน 
จ านวน 72,035,030 บาท 
 

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ ประสานงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขอข้อมูลการส าเร็จการศึกษาน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
พิจารณา เพ่ือชี้แจงข้อมูลลูกหนี้ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืม 
ทดลองจ่าย จ านวน 
8,004,369.39 บาท 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาข้อมูลประจ า 
ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือพิจารณาประกอบการหักล้างลูกหนี้เงินยืม 

6.-บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร
เช่า และอุปกรณ์ จ านวน 
26,370,380 บาท 
-บัญชีเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ
จ านวน 11,895,080 บาท 
-บัญชีเจ้าหนี้หน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 
5,124,775.95 บาท 

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ บัญชีเอกสารทะเบียนพัสดุส านักงาน 
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555 - 2561 พร้อมทั้งได้ประสานงานขออนุเคราะห์ จาก 
บริษัท เสนอศักดิ์ ออดิท จ ากัด เพ่ือขอเอกสารข้อมูลน ามาประกอบการพิจารณา 
ชี้แจงข้อมูล เพ่ือรายงานตามขั้นตอนต่อไป 

 
          มติ  รับทราบ มอบคณะกรรมการฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
                2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในการประชุม 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมผล
ปรากฏว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
             มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
                       3.1 เรื่อง การเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี 
  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา วิจัย 
และบริการสังคม แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการจัดการ
โดยเน้นการเรียนการสอนด้านนวัฒกรรมเพ่ือให้นิสิตเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้เมื่อส าเร็จการศึกษา  โดย
เบื่องต้นคาดว่าจะด าเนินการจัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
      มติ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  นโยบายจากประธาน 
  - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
                  5.1 เรื่อง การพิจารณาค่าระดับข้ัน 
    อาจารย์  ดร .วิ วัฒน์  ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการวิทยาลั ย                
ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน             ปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต        จ านวน  17  วิชา   
      - สาขาการจัดการ     จ านวน  4 วิชา 
     - สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ านวน   13  วิชา  

                    (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 
 

          มติ  เห็นชอบค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
 

 5.2 เรื่อง แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   

                                     (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 

          มติ  เห็นชอบแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 
                   ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562  

ครั้งที ่ วันที่จัดประชุม เวลา 
1 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 13.00 – 16.00 น. 
2 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 12.00 น. 
3 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 13.00 – 16.00 น. 
4 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 13.00 – 16.00 น. 
5 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 09.00 – 12.00 น. 
6 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.00 – 16.00 น. 
7 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น. 
8 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13.00 – 16.00 น. 
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9 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 13.00 – 16.00 น. 
10 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 13.00 – 16.00 น. 
11 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 13.00 – 16.00 น. 

 
  มติ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
  

 

เลิกประชุม      เวลา 11.00 น. 
 

 

  (นายธิติพงษ์  เผ่าฟู)   
  นักวิชาการ   
  ผู้ช่วยเลขานุการ   
  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
 
 
 
 
 

 (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


