
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ 

วันเสารท์ี่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม   
 ๑.  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 

 ๒.  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  ค าชาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ปาอ้าย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๑๐. นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์      บุญยงค ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
  ๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี    ปักกะสีนัง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์   กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์พรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๒.  นายชัยวัฒน์  ศิริอ าพันธ์กุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 ๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๕. นางอุไร ร่มโพธิหยก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวฒัน ์ จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

 

/๖. อาจารย์เมธี... 
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 ๖. อาจารย์เมธี พรมศิลา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาการผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากคณาจารย์
ประจ า 
  เนื่องจากมีผู้คัดค้านผลการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ จากคณาจารย์ประจ า และขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการวินิจฉัย จึงยังมิได้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๒๔๕    
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือตามข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. ว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะด ารงต าแหน่งได้คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และไม่เกิน       
๒ วาระติดต่อกัน โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวน
แห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๓ แนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๒๔๗    
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนด้วย 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม การด าเนินการตามมติ และรับทราบผลการเวียน 
  ๒.๑  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 หน้า ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อสังเกตจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 
 - แก้ไขมติที่ประชุมข้อ ๓ จาก  

/ “ให้เสนอเป็นวาระ... 
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 “๓. ให้เสนอเป็นวาระของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาและสร้างคนที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ า -ต่ า ให้
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ”   
 เป็น  
 “๓. ให้เสนอเป็นวาระของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ”   
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ขอแก้ไข) 
 
 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติว่าการขอแก้ไขมติที่ประชุมเป็นเรื่องที่ต้องมีความ
ชัดเจน โดยมีการพิจารณารับทราบในที่ประชุม หากเป็นการแก้ไขข้ออภิปรายซึ่งแก้ไขโดยกรรมการ         
ผู้อภิปรายหรือการแก้ค าผิดสามารถกระท าได้ตามผลการเวียนเอกสาร จึงเห็นว่าให้มีการรับรองรายงาน
การประชุมในที่ประชุมแทนการเวียนเอกสารเพ่ือรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากพบว่าแม้จะเวียน
รายงานการประชุมเพื่อรับรองแล้ว ก็ยังต้องมาพิจารณารับรองรายงานอีกครั้งในที่ประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  มติที่ประชุม ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผู้น าเสนอ    
ไม่สามารถมาน าเสนอได้ ประกอบกับกรรมการเพ่ิงได้รับเอกสารในวันประชุมจึงมิได้ศึกษาเอกสารมาก่อน 
 

 ๓.๒   รายงานผลการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการด าเนินการตาม
แผนเบื้องต้น 
 อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล กรรมการและเลขานุการคณะท างานพิจารณา
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติแต่งตั้ง รายงานสรุปผลการการด าเนินงานของคณะท างาน โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม  
 ๑. รับทราบผลการศึกษาของคณะท างานที่เสนอ 
 ๒. มอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะ ๆ จากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาเสนอแนะวิธีการในการแก้ไข หรือจัดการความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติได ้
 ๓. มอบอธิการบดีจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงให้ถูกต้องตรงกันทุกภาคส่วน 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก ากับและแนะน าการด าเนินการตามมติข้อ ๒ โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ไชยะ และ         
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย เป็นกรรมการ 
 ๕. ให้รายงานผลการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖ เดือน 
 
 

/๓.๓ พิจารณาผลการ... 
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 ๓.๓   พิจารณาผลการสรุปจุดเด่น จุดด้อย ของมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรุปจุดเด่น จุดด้อยของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติแต่งตั้ง  คณะกรรมการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ ๓.๔ เพ่ือประกอบการ    
จัดสัมมนาเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 

 ๓.๔ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ    
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
  อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา น าเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียด          
ดังเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมมีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยต้องเสริมพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเปน็อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. การเปิดหลักสูตรใหม่ต้องมีทรัพยากรรองรับที่เพียงพอ ทั้งทรัพยากรบุคคลที่
ต้องมีแผนก าลังคนรองรับที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปิดหลักสูตรที่สอนมาก ต้องมีคณาจารย์
รับผิดชอบหมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน และความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ     
ที่เพียงพอเพ่ือคุณภาพบัณฑิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากสภา
วิชาชีพต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีเกณฑ์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่
และควรศึกษาข้อมูลที่สะท้อนความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 ๓. แผนพัฒนาใด ๆ มักไม่ระบุวิธีการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้เพ่ือให้บรรลุ
แผนฯ จึงควรน าจุดเด่น จุดด้อยของมหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ประกอบการปรับปรุงแผนฯ  
 มติที่ประชุม 
 ๑. อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ เสนอ ทั้ งนี้ ให้มีการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยกรณีเป็นแผนงานใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การเปิด
หลักสูตรใหม่ เป็นต้น 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจากบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือศึกษา
ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนในการท าแผนปฏิบัติการว่าจะท าอะไร อย่างไร เมื่อไร 
และใช้งบประมาณเท่าใด โดยน าจุดเด่นมาพัฒนาเพื่อลดจุดด้อยของมหาวิทยาลัย 
 ๓. มอบมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
คณาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการตามมติข้อ ๒ 
 

 ๓.๕  รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนาคารบางปะกง 
ปาร์ค  
  มติที่ประชุม  ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๓.๖ พิจารณาเลือกประธาน และกรรมการประจ าสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
  มติที่ประชุม  ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

/๓.๗ พิจารณาแต่งต้ัง... 



 -๕- 

 ๓.๗  พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์เชาวลิต  ขันค า ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาผลการสอนและผลงาน       
ทางวิชาการที่อาจารย์เชาวลิต ขันค า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอเพ่ือประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด แล้วมีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์เชาวลิต ขันค า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  มติที่ประชุม   
 ๑. อนุมัติตามเสนอ 
 ๒. ให้เสนอสภาวิชาการทราบด้วย  โดยในการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการคราวต่อไปให้น าเสนอผ่านสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
และถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้
เป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

 ๓.๘  พิจารณาแนวทางการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการน าเสนอว่า เนื่องจาก ก.พ.อ. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ด ารง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖ และ ฉบับที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควร
แก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้อง รวมทั้งแนวทางการ
ก าหนดสาขาวิชาในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และควรท าความเข้าใจกับคณาจารย์เกี่ยวกับประกาศ 
ก.พ.อ. ฉบับใหม่ดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  มอบคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการกฎหมาย เพ่ือประกอบการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  มติที่ประชุม  ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ ครุศาสตร์ ๑ จังหวัด 
  มติที่ประชุม  ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 เนื่องจากจ ากัดด้วยเวลา ประธานจึงขอให้น าเรื่องที่ยังไม่ได้ พิจารณาในครั้งนี้            
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยก าหนดประชุมวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป แล้วปิดประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 

      (นางพรพรรณ  นินนาท) 
                                                     จดรายงานการประชุม 

_________________________ 


