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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 1/๒๕60 
วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

------------------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/๒๕๕9 วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ
ปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะแผนการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.3  พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
        3.4  พิจารณาอนุมัติการขยายภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษามากกวา 5 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน คณะครุศาสตร 
     3.5  รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ คน 
     3.6  รายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการ
และพนักงาน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1 พิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
     5.1  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
       ๕.2  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
           5.3  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

  -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 12/๒๕๕9  
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 23 
ธันวาคม 2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายระเบียบ
วาระนี้ 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง  
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน 

ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 33 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 5 - - 5 
  การบริหารการศึกษา - 19 - 19 
  หลักสูตรและการสอน - 1 - 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
  การจัดการ - 11 - 11 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   รัฐประศาสนศาสตร - 2 3 5 

รวมท้ังส้ิน 5 33 3 41 
 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานนิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 , วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ,                 

4 สิงหาคม 2559, วันท่ี 14 กันยายน 2559 , วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 , วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2559  
  2) คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 , วันท่ี 28 ตุลาคม 

2559 , วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
  3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 , วันท่ี 

9 พฤศจกิายน 2559 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ

แตละหลักสูตร และใหความเห็นชอบเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี  
เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560 จํานวน 41 คน 

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 41 คน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 
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 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 292 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 19 คน สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม                    
พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5) และหลักสูตรมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา         
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับ            
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 3 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 175 
 - บัญชีบัณฑิต 51 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต 15 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 5 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 14 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 

รวม 292 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 5 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 

รวม 19 
รวมท้ังส้ิน 311 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษา ครั้งท่ี 12/2559 ประเดือนธันวาคม 2559 

ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  
  2) คณะครุศาสตร    ในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
  3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
  4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
  2) คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
  3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 311 คน 

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2559 และมีมติ เห็นชอบอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 311 คน และ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 33 คน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 311 คน 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ
ปริญญาบัณฑิต   

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................................   
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 3.2  พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะแผนการ Reprofile มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี 
  

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องจากบริบทโลกและบริบทประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนโอกาสและความทาทาย
ของอุดมศึกษาท่ีจะตองเรงปฏิรูปอุดมศึกษาใหเปนหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาใหตองปรับตัวท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดวยขอจํากัดดานทรัพยากรและงบประมาณ การปฏิรูป
อุดมศึกษาจําเปนตองปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) ของกลุมมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงศักยภาพ ความเปนเลิศ 
ของสถาบัน ใหสามารถผลิตบัณฑิต องคความรูและงานวิจัย ตลอดจนสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม เพ่ือรองรับ             
ความทาทายในอนาคต มีเปาหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สนองตอบความตองการ          
ของทองถ่ินและประเทศ และบูรณาการความรวมมือกับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงได
รวมกันปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบการ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ีพิเศษ (1)/2560 เม่ือวันท่ี 11 
มกราคม 2560 ท่ีประชุมไดมีมติใหมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให
ทุกภาคสวนมีสวนรวม ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหนําเสนอกระบวนการและข้ันตอน
ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะ  
แผนการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา            
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย งบประมาณเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยให
สําเร็จลุลวง มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินงานตามแผนงานตอไป ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 
10 มกราคม 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.4  พิจารณาอนุมัติการขยายภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่มีศกัยภาพพรอมที่
จะดูแลนักศึกษามากกวา 5 คน หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน นั้น 
สถานภาพปจจุบันของนักศึกษา มีดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษา จํานวน 94 คน เปนนักศึกษาท่ีมีอาจารยท่ีปรึกษา
แลว จํานวน 69 คน และนักศึกษาท่ียังไมมีอาจารยท่ีปรึกษา 25 คน เนื่องจากอาจารยประจําท่ีดูแลนักศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีอยูในความดูแลครบตามเกณฑท่ีกําหนด คือ วิทยานิพนธ อาจารยประจํา 1 ทาน/นักศึกษา 5 คน 
การศึกษาคนควาอิสระ อาจารยประจํา 1 ทาน/นักศึกษาไมเกิน 15 คน 
  2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีนักศึกษา จํานวน 77 คน เปนนักศึกษาท่ีมีอาจารยท่ีปรึกษา
แลว จํานวน 52 คน และนักศึกษาท่ียังไมมีอาจารยท่ีปรึกษา 25 คน เนื่องจากอาจารยประจําท่ีดูแลนักศึกษาใน
สาขามีนักศึกษาท่ีอยูในการดูแลครบตามเกณฑท่ีกําหนด คือ อาจารย 1 ทาน/นักศึกษา 5 คน  
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2548 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขยายภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
มากกวา 5 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ท้ังนี้ ใหอาจารยท่ีมีศักยภาพสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาไดแตตองไมเกิน 10 คน เรื่องดังกลาวได
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบอนุมัติการขยายภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษามากกวา 5 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ของคณะครุศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (3) 
          “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
      “ขอ 10 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
        10.1 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยู
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน 
        10.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทไดไมเกิน 15 คน 
         หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน ท้ังนี้ ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไม
สําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
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        10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติการขยายภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษามากกวา 5 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.5 รายงานผลการพิจารณาเร่ืองรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ คน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดสงเรื่องรองทุกข ใหกับคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การดําเนินการ  
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ        
การรองทุกข พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เรื่อง ท่ีมีผูรองทุกข จํานวน 12 คน  
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ไดดําเนินการจัดการประชุม โดยลําดับดังนี้ ครั้งท่ี 1/2559 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2559 ครั้งท่ี 2/25๕9 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี  21 
ตุลาคม 2559 ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการฯ มีมติขออนุญาตขยายระยะเวลา 
การพิจารณาเรื่องรองทุกขตามขอ 98 วรรคสาม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การดําเนินการ 
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
4 เรื่อง ออกไปอีก 90 วัน โดยครบกําหนดระยะเวลา 90 วันในวันท่ี 26 มกราคม 2560 สภามหาวิทยาลัย         
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่อง        
รองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 เรื่อง ออกไปอีกไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนด
ระยะเวลา จนถึงวันท่ี 26 มกราคม 2560 และใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
  บัดนี้ การพิจารณาเรื่องรองทุกข จํานวน 4 เรื่อง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ คน 
เสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย โดยฝายเลขาคณะกรรมการอุทธรณฯ จะดําเนินการ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารลับ) ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันประชุม 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (13) 
 “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” 
   2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ขอ 98 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ คน 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.6 รายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี  
จากผูแทนขาราชการและพนักงาน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผูแทนขาราชการ
และพนักงาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 ขอ 7 (3) วรรค 3 ประกาศรายชื่อผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาฯ เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2559 นั้น ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ไดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและมีขอสงสัยวา
กรรมการทานหนึ่งมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา 
และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 จึงไดมีหนังสือหารือทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ            
เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมอบใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายขอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 20 
มกราคม 2560  
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดประชุมพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการและพนักงาน เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 
เรียบรอยแลว จึงขอรายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการและ
พนักงาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (8) 
 “ พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ” 
    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี 
จากผูแทนขาราชการและพนักงาน 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  พิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัด              
การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีแผนการรับ
นักศึกษา ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน นั้น เนื่องจาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จึงของดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และจะเปดรับนักศึกษาใหม ในปการศึกษา 2561 
หลังจากมีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 และผาน           
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม 1/2560 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 โดยสภาวิชาการมีมติ 
เห็นชอบการของดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังนี้ สาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาดังกลาว จนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จ
การศึกษา 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย          
พิจารณาใหความเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                 
การประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (3) 
          “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 5.1  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได
ใหขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดมอบหมายใหศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดําเนินการพัฒนาระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 5.2  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย              
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 ๕.3 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 1/๒๕60 
วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
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