รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารย์ ดร.บุญธง
อาจารย์ประพันธ์
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไกยสิทธิ์
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไพรัช
อาจารย์จันทนา
อาจารย์วิไล
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
นางกฤติมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์
๒. อาจารย์ยศพรธ์

วสุริย์
ขันติธีระกุล
แก้วเขียว
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
ดารงกิจถาวร
พงษ์สิทธิกาญจนา
ตาปะสี
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รุ่งเจริญเกียรติ
วรรชนะ

กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
และเลขานุการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งว่า ได้มอบหมายให้อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“ก้าวอย่างไร.. สู่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)” และประชุมสามัญประจาปี
ทปสท. ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวัน ที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี โดยมี
ประเด็นสาคัญดังนี้
๑) รายงานความก้าวหน้าการขอปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๘ สาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว โดย
อยู่ระหว่างนาเสนอที่ประชุม ครม. ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

๒
๒) การจั ดตั้งสมาคมที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียน เบิกค่าวิทยากรสูงกว่าปกติ โดยเชิญสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๖ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี้
๑) หน้า ๑ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขข้อความจาก “วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘” เป็น “วันพุธที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙”
๒) หน้า ๕ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ แก้ไขข้อความในข้อ ๔) โรงอาหารสกปรกและอาหารราคา
แพง เป็น “ข้อ ๔) โรงอาหารไม่สะอาดและอาหารราคาแพง”
๓) หน้า ๕ แก้ไขระเบียบวาระที่ ๖.๕ เป็น
“๖.๕ ที่ประชุมเสนอให้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) น้าพุในสระมรกต เพื่อความสวยงามและเป็นการบาบัดน้าเสีย
๒) ปลูกต้นเฟื่องฟ้ารอบสระมรกต เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
๓) สร้างห้องน้าส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ ป ระพั น ธ์ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล สื บ เนื่ อ งเรื่ อ งห้ อ งปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการว่า ขณะนี้ได้นาโต๊ะและเก้าอี้ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปใช้ใน
ห้องสานักงานก่อน และยังไม่ได้จัดทาป้ายชื่อห้อง
๓.๒ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล สืบเนื่องเรื่องการตัดชุดสูทสภาคณาจารย์ และข้าราชการว่า
มหาวิทยาลั ย อนุ มัติ ให้ งบประมาณเฉพาะค่า ตัดเสื้ อสู ทเท่านั้น ในส่ วนของกางเกงและกระโปรงขอให้
กรรมการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดตาม
ความก้าวหน้าเรื่องการเป็น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งได้นาเรียนแนวคิดของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการต่อที่ประชุมว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่สมควรให้เตรียมการไว้ก่อน โดยที่ประชุม มอบให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการจัดทาแบบสอบถามขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือจัดทาแบบสอบถามโดยตรง
เพื่อให้ประชาคมแสดงความคิดเห็น ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั ฐ ในการนี้ ได้ให้นายธัชพงศ์

๓
ชาลานุ มาศ เจ้าหน้ าที่บ ริห ารงานทั่ว ไป สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดาเนินการออกแบบ (ร่าง)
แบบสอบถามการออกนอกระบบจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จึงนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแบบสอบถามดังกล่าว
ประธานให้ข้อมูลว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการเห็นด้วยที่จะดาเนินการระดมแนวคิด
จากประชาคมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วว่า อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ เพราะในขั้นตอนการดาเนินงานจะต้องเตรียมความพร้อมข้อมูลการศึกษาข้อดี-ข้อเสีย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และคาดว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทราบในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมเสนอแนะการปรับแบบสอบถามดังนี้
๑) เสนอให้แก้ไขชื่อแบบสอบถามเป็น “แบบสารวจความคิดเห็นการออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ”
๒) สังกัดหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม
๓) ให้แบ่งประเภทบุคลากรเป็น ๒ ประเภท คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน
๔) ให้ปรับช่วงอายุงานให้กว้างขึ้น
๕) หัวข้อ “เห็นด้วยหรือไม่กับการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ” ในส่วน
การแสดงความคิดเห็นให้ระบุว่า เห็นด้วย : เหตุผล (โปรดระบุ)....... ไม่เห็นด้วย : เหตุผล (โปรดระบุ).....
และไม่แน่ใจ เพราะ.....
๖) ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านต้องการเพื่อความรู้และความเข้าใจในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๗) ในส่วนท้ายแบบสอบถามให้ระบุแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tcouncil.npru.ac.th
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว นาข้อเสนอแนะไปดาเนินการปรับปรุง
แบบสารวจความคิดเห็นการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการระดมความคิดเห็นการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงการรวบรวมแนวคิ ด ของบุ ค ลากรในการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีแนวคิดในการดาเนินการเป็น ๒
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ จั ด ท าแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ การเปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยให้นาข้อมูลการศึกษาข้อดี-ข้อเสียของ
การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ขึ้ น เว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการเพื่ อ ให้ ป ระชาคมใช้
ประกอบการตอบแบบสอบถาม และนาผลการสารวจความคิดเห็นรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัย
ทราบ

๔
ระยะที่ ๒ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยจะแจกแบบสอบถามหลังจากที่ได้ รับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการระดมความคิดเห็นการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมอบหมายให้
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว ดาเนินการร่างโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู้หรือผู้มีประสบการณ์
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และมอบ นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ช่วยดูงบประมาณในการจัด
โครงการ
๕.๒ โครงการปรับปรุงห้องสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งส านั ก งานสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ที่ประชุมเสนอการปรับปรุงห้องสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้
๑) ทาสีภายนอก/ภายใน
๒) เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นปาเก้
๓) ป้ายชื่อติดหน้าห้อง
๔) ม่านบังกระจก
๕) เปลี่ยนประตู
๖) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
๗) โต๊ะประชุมสาหรับ ๑๕ ที่นั่ง
๘) ตู้ใส่เอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น
๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
๑๐) เครื่องฉาย LCD/โปรเจคเตอร์
มติที่ประชุม เห็นชอบในการปรับปรุงห้องสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงห้องสานักงาน ได้แก่ ทาสีภายใน/ภายนอก ม่านบังกระจก เปลี่ยน
พื้นเป็นพื้นปาเก้ เปลี่ยนประตู และป้ายชื่อติดหน้าห้อง “สภาคณาจารย์และข้าราชการ”
ส่วนที่ ๒ ครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่ โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน ๒ ชุด โต๊ะประชุมสาหรับ
๑๕ ที่นั่ง ตู้ใส่เอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น จานวน ๑ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์
จานวน ๑ เครื่อง และเครื่องฉาย LCD /โปรเจคเตอร์ จานวน ๑ ชุด
ทั้งนี้ ประธานขอให้ ดาเนินการในส่ วนครุภัณฑ์ส านักงานที่จาเป็นก่อน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑) มอบอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ดาเนินการสืบราคาโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน ๒
ชุด โต๊ะประชุมสาหรับ ๑๕ ที่นั่ง จานวน ๑ ชุด และตู้ใส่เอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น จานวน ๑ ตู้
๒) มอบอาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง ดาเนินการกาหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องพิมพ์ พร้อมสืบราคา
๓) ทาป้ายชื่อติดหน้าห้อง “สภาคณาจารย์และข้าราชการ”

๕
และมอบอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รวบรวมรายละเอียดและราคาครุภัณฑ์นาเสนอที่
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ขอหารือกรณีของอาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ ที่ไม่
เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ วรรคสองกาหนดว่า นอกจากการพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่ อ.. (๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสาม
ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ได้แจ้งต่อประธานเป็นลายลักษณ์อักษร”
อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร ให้ข้อมูลว่า เหตุผลการไม่มาประชุมด้วยเหตุติดราชการถือว่า
เป็ นข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ว่าด้ว ยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานมอบอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล และอาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ ว่ามีความประสงค์เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ
หรือไม่
๖.๒ ประธานขอแสดงความยินดีกับนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาคมได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
มติที่ประชุม ประธานขอรับข้อเสนอแนะไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๓ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอให้มีการ
ประชุมชี้แจงหลักการและเหตุผลในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ โดยเสนอขอให้สภาคณาจารย์และข้ าราชการดาเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น จึงขอ
นามาหารือที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการก่อน
ประธานให้ข้อมูล ว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติมอบให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการไปดาเนินการสารวจความคิดเห็นจากประชาคมต่อร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงของผู้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นเมื่อสภา
คณาจารย์และข้าราชการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนาข้อมูลและ
ประเด็นต่างๆ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๖.๔ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับ หนังสือร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรมและถูกกลั่นแกล้ง จากอาจารย์วิไล ตาปะสี ในการนี้ขออนุญาตให้อาจารย์วิไล ตาปะสี
ให้ข้อมูลรายละเอียดในเบื้องต้นให้ที่ประชุมพิจารณา
หลังจากการอภิปรายของที่ประชุม ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะรับเรื่องร้องเรียนของอาจารย์วิไล ตาปะสี เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหรือไม่

๖
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและถูกกลั่นแกล้งของอาจารย์
วิไล ตาปะสี เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๕ อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร แจ้งว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอุทธรณ์
และการร้ อ งทุ กข์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วรรคท้า ย “ในกรณี ที่มี ปัญ หาอัน เกิ ดจากการปฏิบั ติต าม
ข้อบั งคั บ นี้ ให้ อธิ การบดีเ ป็ น ผู้ มีอ านาจตีค วามและวิ นิจ ฉัยชี้ ขาด” ซึ่ งในทางกฎหมายในการใช้ค าว่ า
“วินิ จ ฉัย ” จะเข้าลั กษณะคาสั่ งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ กล่าวคือ กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ อุทธรณ์ร้องทุกข์จะร้องเรียนด้วยเหตุ อันได้รับความเดือดร้อน
เสียหาย เนื่องจากคาสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นกฎหมาย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยกับผู้ร้องเรียนถือ
เป็นคู่กรณีกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ กาหนดว่า
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ข้อ (๑) เป็นคู่กรณีเอง ดังนั้นการให้อธิการบดีเป็น
ผู้วินิจฉัยจะขัดต่อมาตรา ๑๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ โดยขอให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าว
ประธานมอบให้อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร ร่างหนังสือเพื่อให้ประธานพิจารณาและเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๖.๖ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๕ น.

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

