
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๒. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

สังคมศาสตร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๙.  รองศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๔.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  
ไดชี้แจงให ท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการแตงตั้งอาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป เปนกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ กําหนดการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนากุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖ ระหวางวันท่ี ๕-๑๑ มกราคม 

๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม ประตูทางเขา ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การจัดโครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี ๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดโครงการสานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งท่ี ๘ ระหวางวันท่ี ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ ลานลีลาวดี อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การคัดเลือกหนังสือเขาศูนยวิทยบริการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการคัดเลือกหนังสือเขาศูนยวิทยบริการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๗ การใหบริการและสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการใหบริการและสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การใหบริการกฤตภาคขาวออนไลน 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการใหบริการกฤตภาคขาวออนไลน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ ปฏิทินกิจกรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑   

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

กําหนดการติดตามและประเมินผลงานคณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดการติดตาม

และประเมินผลงานคณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกําหนดในชวง

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๒ การอบรมเพ่ือทบทวนการวิเคราะหคางาน  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การทบทวน การวิเคราะหคางาน เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน” ใหแกบุคลากร 

สายสนับสนุน  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ การรณรงคแตงกายชุดพ้ืนเมืองและการอูกําเมือง 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาจังหวัดลําปางขอความรวมมือใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแตงกายชุดพ้ืนเมือง

และอูกําเมืองในวันศุกรและรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบดวย 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการดําเนินงานเก่ียวกับกองทุนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหงานคลังเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกบัญชี

ใหม 

มติ กบม. เห็นชอบมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแจงงานคลังเพ่ือดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน 

: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะ

คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน : หมวด

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน 

ใชสอย และวัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณารายละเอียด และให 

  นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

๕.๓ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้ 

 ๑. องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ใหแกไขคาเปาหมายปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก “กลุมมนุษยฯ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน กลุมวิทยฯ ๗๐,๐๐๐ บาท/

คน” เปน “กลุมมนุษยฯ ๔๐,๐๐๐ บาท/คน กลุมวิทยฯ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน” 

๒. องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ 

ใหแกไขคาเปาหมายปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก “๔.๕๐ คะแนน” เปน “๔.๐๐ คะแนน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณเช่ือมตอเครือขาย

อินเทอรเนต็ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ

เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้ 

๑. ใหตัดคํานิยามคําวา “หนวยงานภายนอก” ออก 

๒. ใหเพ่ิมคํานิยามคําวา “บุคลากร” 

๓. ขอ ๔(๓) แกไขขอความจาก “...หากวันสุดทายของการยืมตรงกับวันหยุดราชการให

เลื่อนเพ่ิมไปจนถึงวันราชการท่ีใกลท่ีสุด” เปน “...หากกําหนดวันสงคืนตรงกับวันหยุดราชการใหคืนใน 

วันราชการถัดไป” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณเช่ือมตอ 

เครือขายอินเทอรเน็ตของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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