รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๖๐ (๙/๒๕๕๗)
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
**************************
ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์บัญชา
๒. อาจารย์ ดร.โชติ
๓. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
๔. อาจารย์วัชรากร
๕. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ดร.ธีระพงษ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
๗. อาจารย์สุภาภรณ์
๘. อาจารย์ปรัชญา
๙. อาจารย์ศุภศิว์
๑๐. อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย
๑๑. นางเพ็ญศรี
๑๒. นายณัฐชานนท์
๑๓. นายอนิรุทธ์
๑๔. นางชัชฎาพันธ์
๑๕. นายลูกขวัญ
๑๖. นางสาวสินี
๑๗. นางสาวสิริลักษณ์

ศรีสมบัติ
บดีรัฐ
รักผกาวงศ์
ใจตรง
แสนทวีสุข
คําสอน
บัณฑิตย์
โพธิหัง
สุวรรณเกษร
สุภัทรกุล
มีพยุง
ดอนเขียวไพร
ชัยเสวก
อยู่เพชร
อินทร์คล้าย
ยิ้มน่วม
วงศ์ประสิทธิ์

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา
๒. อาจารย์ ดร.ปณิชกา
๓. อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ

เอี่ยมสอาด
จีรพรชัย
ฉัตรธง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์
๒. นางสาวโชติกา
๓. นางสาวนภัสกร
๔. นางสาวนุชจรี

อยู่มี
ส้มส้า
ละลอกแก้ว
สีขุ่ย

รักษาราชการแทนอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และปรับคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๕๙(๘/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) ตามคําสั่ง ที่ ๗๔๑/๒๕๕๗
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาม
คําสั่ง ที่ ๗๔๒/๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕๙ (๘/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและขอให้มีการปรับแก้นามสกุลกรรมการตามที่ปรากฏ ดังนี้
หน้า ๘ จาก “...นายลูกขวัญ อินคล้าย...” เป็น “...นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย...”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕๙ (๘/๒๕๕๗) ตามที่ได้แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการและโครงการเพื่ อ เสนอของบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานทีป่ ระชุม เสนอว่าด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
เพิ่มจากเดิมจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางหน่วยงานได้วางแผนการจัดทําโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ
โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น หากงบประมาณไม่เพียงพอ
อาจเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาใช้งบประมาณกลางเป็นรายกรณีไป
๒
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รั บ ทราบการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น งานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ พร้อมชื่อและนามสกุลผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดทําตู้รอ้ งเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการ “เพื่อนพิบูล”
นางสาวสินี ยิ้มน่วม กรรมการ เสนอว่า ขณะนี้ ได้รับมอบตู้ร้องเรียนสภาคณาจารย์
และข้าราชการ “เพื่อนพิบูล” และจะเร่งจัดทําสติ๊กเกอร์และแผนผังขั้นตอนติดข้างตู้ต่อไป
คณะอนุกรรมการทีร่ บั ผิดชอบโครงการจัดทําตู้ร้องเรียนฯ เสนอว่า ควรเร่งดําเนินการ
เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกภาคส่วน รวมทั้งนักศึกษาได้รับทราบหลากหลาย
ช่องทาง
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาจุดการตั้งตู้
ร้องเรียนสภาคณาจารย์ฯ “เพื่อนพิบูล” ตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
๑) สํานักงานอธิการบดี ส่วนวังจันทน์
๒) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔) สํานักงานสภาคณาจารย์ฯ ขอย้ายเป็น หอพักบุคลากร ๘๐ ยูนิต
มติที่ประชุม รับทราบการรับมอบตู้ร้องเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการ “เพื่อน
พิบูล” โดยจะดําเนินการติดตั้งตามหน่วยงานต่างๆ ตามที่ประชุมพิจารณา
๔.๒ ผลการดํ า เนิ น โครงการประชาพิ จ ารณ์ “ร่าง” ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....
อาจารย์ บั ญ ชา ศรี ส มบั ติ ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า ตามที่ ส ภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทําสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์
โดยได้ มี ก ารร่ ว มอภิ ป รายและให้ ข้ อ เสนอแนะหลายประเด็ น ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น นั้ น
มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม (ก.บ.ม.) พิ จ ารณาในความเห็ น ในวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ ว ซึ่ ง จะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และจะเริ่มดําเนินการทําสัญญาจ้างต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น โครงการประชาพิ จ ารณ์ “ร่ า ง” ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจ้ าง และการทํ าสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งาน
๓
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ โดยกองบริหารงานบุคคลจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและดําเนินการทําสัญญาต่อไป
๔.๓ การเสนอขอแก้ไ ขระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏพิบู ล สงคราม ว่าด้ ว ย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ บั ญ ชา ศรี ส มบั ติ ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า ด้ ว ยกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น เงิ น ในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น จึ ง ไม่ ส ามารถนํ า เงิ น ไปใช้ อ ย่ า งอื่ น ได้ ทั้ ง นี้ หลาย
มหาวิทยาลัยได้พยายามออกกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถใช้เงินในส่วนนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ยังไม่มีการปรับแก้ไขแต่ให้ใช้ระเบียบเดิมไปพลางก่อน
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอให้รอผลการหารือร่วมกัน มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ ทั้ ง ๔๐ แห่ง ทั้งนี้ ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลัย ฯ ให้
นําเสนอประเด็นนี้ไว้ในโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการพบผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังคําชี้แจง
ต่อไป
๔.๔ การจัดทําโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง สวัสดิการที่พักของบุคลากร
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานที่ประชุม เสนอว่าตามที่สภาคณาจารย์ได้เตรียม
ดําเนิน การจัดทําโครงการประชาพิ จารณ์ด้านสวัสดิการของบคุลากรนั้น จากที่ได้ร่วมพูดคุยทาง
สํานักงานอธิการบดี พบว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดสวัสดิการที่พักของบุคลากรใหม่ โดยจะดําเนินการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
บ้านพักในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ โดยจะดําเนินการจัดทําโครงการประชาพิจารณ์เพื่อสํารวจ
ความต้องการของบุคลากรด้วย ดังนั้น ในส่วนของสภาคณาจารย์ฯ อาจมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบการจัดทําโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง สวัสดิการที่พักของ
บุคลากร โดยทางสํานักงานอธิการบดีจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเสนอขอแก้ ไ ขประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เรื่ อ ง
ภาระงานอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานทีป่ ระชุม
ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คําชี้แนะเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการอธิการบดี เสนอว่าเพื่อการ
เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยรองรับประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนใหม่ เพื่อเป็นการตอบโจทย์เอื้อต่ออาจารย์เป็นนักวิจัยด้วย โดยปรับปรุง “ร่าง”
๔
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จะนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอีก ๒ ชุด พิจารณาให้ความเห็นและจะเริม่ ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ เป็นต้นไป
(รายละเอียดตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงาน
ของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗)
ที่ประชุมร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็น
ผู้ตอบข้อซักถามที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการได้ต้งั ข้อสังเกตไว้ สรุปได้ดังนี้
๑) การสอนที่มีอาจารย์ร่วมสอนหลายคน ให้อาจารย์แต่ละคนที่ร่วมสอนจริงมีภาระ
งานสอนในวิชาคิดตามสัดส่วนภาระงานสอนตามจริง
๒) กรณีเป็นผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปให้คิดภาระงานเพิ่มขึ้นอีก๑๒๐ ชั่วโมง
ทําการ/รายวิชา/ภาคการศึกษาปกติ เป็นอํานาจของส่วนกลางดําเนินการแต่งตั้ง ส่วนกรณีการสอน
รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ วิชาฝึกงาน วิชาโครงงาน วิชาปัญหาพิเศษ วิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาอิสระ ให้คิดภาระงาน กรณีทีเ่ ป็นผู้ประสานงานรายวิชาในกลุ่มนี้ให้เพิม่ ภาระงานขึ้นอีก ๗๒
ชั่วโมงทําการ / รายวิชา / ภาคการศึกษาปกติ เป็นอํานาจของสาขาวิชาดําเนินการแต่งตั้ง
๓) การคิดภาระงานด้านอื่นๆ อาจารย์ทไี่ ด้รบั การแต่งตั้งไปปฏิบตั ิงานด้านอื่นฯ ในส่วน
ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๙๖ ชั่งโมงทําการ อาจเสนอขอให้มีการปรับเพิม่ จํานวน
ภาระงานขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระ
งานของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๕.๒ การจัดทํา Senate PSRU Poll
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าตามที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําสํารวจ Senate PSRU Poll อีกครั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
สวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทุกส่วนให้มากกว่าปัจจุบัน เป็นต้น โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ได้นําเสนอประเด็นใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาประเด็นที่บุคลากร
ต้องการให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการด่วนที่สุด ดังนี้
๑) สวัสดิการที่พักอาศัยที่เพียงพอ
๒) กองทุนสุขภาพให้กับบุคลากร
๓) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อ ป.โท หรือ ป.เอก
๔) ค่าตอบแทนการทํางานที่เหมาะสม
๕) ส่งเสริมการศึกษาบุตร
๖) กองทุนฌาปนกิจ
๕
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑) วางแผนกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อให้บุคลากร
ได้รับทราบและเข้าร่วมตอบแบบสํารวจ
๒) ควรตัดประเด็น “สวัสดิการที่พักอาศัยที่เพียงพอ” ออก ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
ทั้งนี้ มอบผู้รับผิดชอบพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการตอบแบบสํารวจความคิด
เห็นของบุคลากร ซึ่งอาจเสนอให้บุคลากรมีการจัดลําดับความสําคัญ หรือ เลือกตอบได้หลายข้อ หรือ
เลือกตอบได้เพียงหนึ่งข้อ
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทํา Senate PSRU Poll โดยให้ตัดประเด็น สวัสดิการที่พัก
อาศัย ที่เพียงพอ ออก ทั้งนี้ มอบคณะอนุกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์นํ าข้อเสนอแนะที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการและพิจารณากระบวนการที่รัดกุม เพื่อป้องกันกรณีผู้มีสิทธิโหวตลงเสียงเกิน ๑
ครั้ง
๕.๓ การจัดทําโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการพบผู้บริหาร ครั้งที่ ๒
อาจารย์บัญชา ศรีสมบัติ ประธานที่ประชุม เสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งขอให้
หน่วยงานต่างๆดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดัง นั้ น สภาคณาจารย์ ฯ ยั ง คงเหลื อ โครงการที่จ ะต้ องเร่ ง ดํา เนิ น การอี ก ๑ โครงการ ซึ่ง จะต้ อ ง
ดําเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทําโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการพบผู้บริหาร
ครั้งที่ ๒ ตามที่เสนอ โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์ดําเนินการประสานนัดหมาย
ตารางเข้าพบผู้บริหารต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การจัดทําวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๓
อาจารย์ บั ญ ชา ศรี ส มบั ติ ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า การจั ด ทํ า วารสารสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๓ ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียน
มติที่ประชุม รับทราบมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๖.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป
กรรมการและเลขานุการ แจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๖๑ (๑๐/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา ท ๔๑๐
อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
มติที่ประชุม รับทราบ
๖
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๖๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลิกประชุ
ป มเวลา ๑๖.๒๘ น.
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(นนางสาวโชติกา
ก ส้มส้า)
เจ้าหน้
า าทีบ่ ริหารรงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานนการประชุม

(นางสาาวสิริลกั ษณ์ วงศ์ประสิทธิ
ท ์)
กรรรมการและเเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานก
ร
การประชุม

๗
รายงานนการประชุมสภาคคณาจารย์และข้าราาชการ มหาวิทยาลลัยราชภัฏพิบูลสงงคราม ครั้งที่ ๖๐๐(๙/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

