
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี       
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จนัทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร          
    กรรมการ 
๗. อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๘. นายจตุพร  จันทรมา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๙. นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี 
   กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กรรมการ 
        
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
                    /เริ่มประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค. ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 
มติ ก.บ.ค. รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันเสาร์ ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๕๙ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 - ไม่มี –  

         
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การพิจารณาเปล่ียนประเภท ตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ได้รับทุนให้ลาศึกษาต่อ 
  นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยน
ประเภทตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับทุนให้ลาศึกษาต่อ รายละเอียดมีดังน้ี   
           /๑)  ตามบันทึก... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๓

  ๑)   ตามบันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ท่ี คร.๐๙๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
คณะครุศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนประเภท และตําแหน่งให้กับนางอิสสริยภรณ์  
วานิชพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑  
 ๒) คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร  ในการประชุ มครั้ ง ท่ี  ๓ /๒๕๕๕ เ ม่ื อวั น ท่ี  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรฯ ในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒  
 รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวว่า สามารถกระทําได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) (ข) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งท่ีจะขอเปลี่ยน และให้ดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทน้ัน ๆ กรณีได้รับเงินเดือน
สูงกว่าข้ันสูงของระดับตําแหน่งเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทน้ัน ๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินข้ันสูงของระดับ
เริ่มต้นของตําแหน่งประเภทน้ัน ๆ  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้สอบถามนางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์  
ว่ายินยอมเปลี่ยนประเภทตําแหน่งหรือไม่ หากยินยอมให้นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ แจ้งยืนยัน 
การยินยอมดังกล่าว และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) (ข) แต่ท้ังน้ีให้คณะครุศาสตร์มอบหมายภาระงานในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
การประถมศึกษา  และการดูแลศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการไว้ในแบบข้อตกลงภาระงาน (Term of 
Reference:TOR) พร้อมท้ังให้นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ด้านความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจํา 
มติ ก.บ.ค.     ๑. มอบกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. แจ้งมติการประชุม และสอบถามนางอิสสริยภรณ์  

  วานิชพิพัฒน์  เพ่ือยืนยันในการยินยอมเปล่ียนประเภทตําแหน่ง  
 ๒. หากนางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ ยินยอมเปล่ียนประเภทตําแหน่ง ให้มหาวิทยาลัย 

  ดําเนินการดังนี้ 
  ๑)  ดําเนินการเปล่ียนประเภทตําแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนตําแหน่ง การเปล่ียนระดับตําแหน่ง และการ 
   ตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) (ข)  

  ๒) ให้คณะครุศาสตร์มอบหมายภาระงานในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 
    การประถมศึกษา และการดูแลศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการไว้ใน 
    แบบข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR)   
       /๓)  ให้นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๔

  ๓) ให้นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ด้านความสามารถ
   ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจํา 
 
  ๕.๒  การปรับเปล่ียนพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงานราชการได้มี
โอกาสในความก้าวหน้าของตนเองในอนาคต  
  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าสามารถกระทําได้โดยใช้วิธีการประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
ราชการ (บุคลากรภายใน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุงานการบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ แต่ท้ังน้ีต้องมีกรอบอัตรากําลังรองรับ  
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว การดําเนินการปรับพนักงานราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เห็นควรพิจารณาจากอายุงานการบรรจุเป็นพนักงานราชการ และเหตุผลความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีให้ดําเนินการโดยประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ 
(บุคลากรภายใน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
มติ ก.บ.ค.  เห็นชอบการปรับเปล่ียนพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ให้ดําเนินการ 

โดยประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคลากรภายใน) 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกรอบอัตรากําลังท่ีได้รับอนุมัติ  

 
 ๕.๓  การดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นตําแหน่ง
ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ 
 นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณา 
การดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
หรือวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในอัตราเงินเดือนตํ่ากว่า 
วุฒิปริญญาตรี และมีอายุการปฏิบัติราชการต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป ได้มีโอกาสเปลี่ยนประเภทตําแหน่งเพ่ือโอกาส 
ในความก้าวหน้าของตนเองในอนาคต  
 รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าสามารถกระทําได้โดยใช้วิธีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
(บุคลากรภายใน) เพ่ือเปลี่ยนประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ท้ังน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอน
ตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และอยู่ในกรอบอัตรากําลังท่ีได้รับอนุมัติ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร 
สอบคัดเลือก (บุคลากรภายใน) เพ่ือเปลี่ยนประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งโดยอาศัยอํานาจ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

/มติ ก.บ.ค.... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๕

มติ ก.บ.ค.  เห็นชอบการเปล่ียนประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ 
  ให้ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (บุคลากรภายใน) เพ่ือเปล่ียนประเภท 
  ตําแหน่งและระดับตําแหน่งโดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนตําแหน่ง การเปล่ียนระดับตําแหน่ง และการตัดโอน  
  ตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และกรอบอัตรากําลังท่ีได้รับอนุมัติ 
 
 ๕.๔  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจ้าง 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รายรองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ และพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๒ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเงินเดือนผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก และมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรให้จ้าง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย ในอัตราเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ
ดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย ในอัตราเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ต่อเดือน  
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR)  
 ๓. มอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๙ 
  ประธานแจ้ ง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ ง ท่ี  ๓/๒๕๕๙ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
       
 
 
 
 
 
 
 

           /เลิกประชุม... 
         



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๖

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 
 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                  
ผู้อํานวยการกองกลาง                      
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม      
 
 
(นายปรีชา  ไชยโย)    
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี             
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./     


