รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
๔. นางสาวนรีกานต์
๕. อาจารย์วัชรพล
๖. นางสาวสุภัทรา
๗. อาจารย์จิตตรี
๘. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ

ศรขวัญ
อ่วมน้อย
บัวฉุน
ภูมิคงทอง
วงศ์จันทร์
อภิชาต
พละกุล
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

เทโพธิ์
กาแพงพันธ์
พรหมแก้ว
ขันธชาติ

กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ลาศึกษาต่อ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ

อาจารย์ชัยวุฒิ
อาจารย์ศิริวรรณ
อาจารย์ศุภมัย
นายชูศักดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การเข้าร่ วมโครงการสรุปผลการดาเนินงานยุท ธศาสตร์ ราชภัฏ เพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่น
ประจาปี ๒๕๖๒ และตอนรับ การตรวจเยี่ยมของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุม ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และลงพื้ นที่ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ดาเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย บริเวณชุมชนหมู่ที่ ๒ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒. ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
๓. เชิญชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ
หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติงานของ ทปสท. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

-๒ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง สสร.
๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
๔. อาจารย์ศุภ มัย พรหมแก้ว กรรมการ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลาราชการเต็ม
เวลา เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ “อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเภทเดียวกัน
กับผู้ที่พ้นจากตาหนแงในลาดับถัดไปเข้าดารง” แก้ไขเป็น “อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
ประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตาแหน่งในลาดับถัดไปเข้าดารง”
๒. หน้ า ที่ ๔ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒ “ความคื บ หน้ า เรื่ อ ง ข้ อ เสนแนะการแก้ ไ ขประกาศ
มหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ความคืบหน้า เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง รายงานการประชุม สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๒ (ข้ อ มู ล ส าเนาจากส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบกรอบอัตรากาลั งลู กจ้างด้ วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยให้นาเสนอแนะไปดาเนินการตามความเหมาะสม
๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษา
เต็มเวลา เสาร์ – อาทิ ตย์ ที่ เรี ยนครบตามหลั กสู ตรและมีคุ ณสมบัติส าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวนทั้งสิ้น ๕๕๗ คน ทั้งนี้ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

-๓ปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี จานวน ๕๕๕ คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๒๕ คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน ๗๙ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน ๑๖๖ คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๙ คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑ คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๗๗ คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒๔ คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จานวน ๑๑ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
จานวน ๒ คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๐ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๔. สภามหาวิทยาลั ย เห็นชอบ การปรับปรุงหลั กสู ตรเล็ กน้ อย (สมอ.๐๘) จานวน ๑๐
หลักสูตร ดังนี้
๔.๑ หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๐
๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๓ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗
๔.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๖ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๘ หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรมเครื่องกล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

-๔๕. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นขอบ ในหลักการพัฒนาอาจารย์สู่ ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ตามกระบวนการ และหลั กสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยนาเสนอในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการเรียนและการสอน
(Teaching and Learning Center for Professional Development : TLCPT) โดยมีข้อเสนอแนะ
๖. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. แต่ งตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สิ ต า ทิ ศ าดลดิ ล ก อาจารย์ สั งกั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๐๑๓๑ เคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. แต่ งตั้ ง อาจารย์ โยธิ น กั ล ยาเลิ ศ อาจารย์ สั งกั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๐๑๕๑ ฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. แต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทั ศนั ย อาจารย์ สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๑
๔. แต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.วุ ฒิ ชั ย วิ ถ าทานั ง อาจารย์ สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๑๕๐๒ การออกแบบ อนุ สาขาวิชา ๑๕๐๒๐๒
การออกแบบอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๕. แต่งตั้ง อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม อาจารย์สั งกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๘๐๒ บริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
๔.๒ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.พ.) มี ม ติเรื่อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขออนุญาตลาศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ถอนเรื่องนายกริช เรืองไชย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่ งอาจารย์ สั งกัดหลั กสู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ ต าแหน่ งอาจารย์ สั งกั ดหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
ลับ นเรศวร ในเวลาราชการเต็มเวลา เป็ นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๕ เนื่ องจากขาดคุณ สมบั ติตามข้อ ๗ (๕) แห่ งประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ นางสาวศุ ภ มั ย พรหมแก้ ว พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิ ช าการ ต าแหน่ งอาจารย์ สั งกั ด หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาและวิท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป
คณะครุ ศ าสตร์ ลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา
ณ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในเวลาราชการเต็ ม เวลา เป็ น เวลา ๓ ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕

-๕กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวัน ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่ งเป็ น ไปตามแผ่ น บริห ารและพั ฒ นาบุ ค ลาการ ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบอัตรากาลังของคณะครุศาสตร์
๒. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.พ.) เห็ น ชอบให้
มหาวิท ยาลั ย จั ดฝึ กอบรมและพั ฒ นาความรู้ด้ านภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมายและการปฏิ บัติราชการ ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ก่อนที่จะมีการสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่
สัญญาจ้างระยะที่สอง และจัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้การใช้ภาษาไทย ด้านระเบียบ
กฎหมาย สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ก่อนที่จะมีการสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สอง และจัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อต่อสัญญาจ้างกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สี่
ที่ประชุม รับทราบ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สระแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เพื่ อให้ การ
พั ฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ศู นย์ สระแก้ ว เป็ นแหล่ งเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย จึงได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์สระแก้วเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในคราวถัดไป
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาชุมชน
อาจารย์ จิ ตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเสนอ การพั ฒนา
หลักสูตรปริญญาชุมชน ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สาหรับภาคการศึกษา เสาร์ –
อาทิตย์ การคิดหน่วยกิจสาหรับผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ หรือในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และในภาคการศึกษา ภาคปกติ ให้เปิดหมู่เรียนพิเศษ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและดึงดูดให้ผู้เรียนในลักษณะนี้เข้ามาเรียนหลักสูตรใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มมากขึ้น จึงได้นาเสนอต่อที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ การพัฒนาหลักสูตรปริญญาชุมชน และนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ในคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้ าราชการ น าเสนอ เชิญ ชวน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ร่ว มพิ ธี ไหว้ค รู มอบทุ น การศึ ก ษา และทอดผ้ าป่ าสามั ค คีเพื่ อ
การศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัส บดีที ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

-๖๒. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วัน พุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

