
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 4/๒๕60 
วันศุกรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

 

(ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 4/๒๕60 
วันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
      
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
      2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2  พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.3  พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              3.4  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
และปริญญาบัณฑิต   
     3.5 พิจารณาอนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วาระเพ่ิมเติม) 
     3.6 พิจารณาอนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วาระเพ่ิมเติม) 
     3.๗ พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ี กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ 
แทนผูท่ีพนจากตําแหนง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
        5.1  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมีนาคม 2560 ปงบประมาณ 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 1.1  การขอลาออกจากตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสุทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ไดขอลาออกจากตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พรอมดวยผูรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีท้ังสี่ตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2560 เปนตนไป จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2560 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2560 มตเิห็นชอบใหบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติหนาท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 
2560 เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี นั้น 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง “ในกรณี
ท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแต
ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2560 เปนตนไป 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
  “มาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือ มีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  “มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไม
นอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.2  พิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
  สรุปเร่ือง 
   

  เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี ผูไดรับแตงตั้งเปนรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอแตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี ดังนี้ 
  รองอธิการบดี คนท่ี 1 ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหาร 
  รองอธิการบดี คนท่ี 2 รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         
วิจัยและนวัตกรรม 
  รองอธิการบดี คนท่ี 3 อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา รองอธิการบดี ฝ ายพัฒนานั กศึกษาและ                 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  รองอธิการบดี คนท่ี 4 ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
องคการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดี คนท่ี 5 อาจารยกันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
  “มาตรา ๑๘(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ” 
 “มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไม
นอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา 29...”  
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง “ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดย
คําแนะนําของอธิการบดี” และการประชุมครั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีไดเสนอแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผู ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการ                
สภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง 
  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.4 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง  
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน 

ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 14 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 17 คน ซ่ึงเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดผูสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

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

รวมท้ังส้ิน 1 14 2 17 
 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2559 , 11 มกราคม 2560 และ  

14 กุมภาพันธ 2560  
  2) คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 
  3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวน

ตามเกณฑแตละหลักสูตร และใหความเห็นชอบเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 จํานวน 17 คน 

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 17 คน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560 
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 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 71 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 22 คน            

รวมท้ังสิ้น 93 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2553) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5) และหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย            
การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 34 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 16 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 
 - บัญชีบัณฑิต 1 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 71 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 1 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 1 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 9 

รวม 22 
รวมท้ังส้ิน 93 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะในการ

ประชุมครั้งท่ี 3/2560 ประจําเดือนมีนาคม ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
  2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560  
  3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560 
  4) คณะครุศาสตร    ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
  5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 
  6) คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 
   
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 93 คน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560 และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน 
ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 14 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 93 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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 3.5 พิจารณาอนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
อําเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี หนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ไดเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ในปการศึกษา 2558 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 หมูเรียน 582749801 นั้น เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑท่ีกําหนด  
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จึงขอยายนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หมูเรียน 582749801 เขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป จนสําเร็จการศึกษา 
ท้ังนี้ สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบอนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2560             
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560                 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอตาคล ี
จังหวัดนครสวรรค เขามาเรยีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณาอนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได มีมติอนุ มัติ เปดการเรียนการสอน หลักสูตร                     
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี  24 กรกฎาคม 2558 นั้น 
เนื่องจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร อยูในข้ันตอนขอรหัสหลักสูตร                
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 คณะกรรมการผูตรวจประเมินจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหขอเสนอแนะดานอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงจะสงผลใหหลักสูตรไมผานการประเมิน และ          
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจํานวนนอย  
  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จึงขอยายนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมูเรียน 582947007 จํานวน 
17 คน และหมูเรียน 582947003 จํานวน 25 คน รวมจํานวน 42 คน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ในวันท่ี 2 เมษายน 2560 เปนตนไป ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2559 และสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบ
อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี          
เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560                 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี เขามาเรยีนในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.๗ พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ี กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทน                      

ผูท่ีพนจากตําแหนง 

  สรุปเร่ือง 

ดวย ผูบริหารในตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ไดพน
จากตําแหนง เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สงผลใหพนจากการดํารง ตําแหนงกรรมการ และหรือ เลขานุการ 
ในคณะกรรมการชุดตางๆ ท้ังหมด ๗ คณะ และในการประชุมครั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีไดเสนอแตงตั้ง
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีแลว   

เ พ่ือใหการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูบริหาร ใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ 
แทนผูท่ีพนจากตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 14 แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย” 
  2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
  4.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 
  5.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
  6.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ี กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ  

แทนผูท่ีพนจากตําแหนง 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและรองรับการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ โดยการผลิตบุคลากรทางดานภาษาอังกฤษ 
ท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพใน                   
การทํางาน รวมท้ังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทันสมัยในการสืบคนขอมูล ศึกษาหาความรู ซ่ึงเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีมุงสูความเปนเลิศดานการใชภาษาตางประเทศ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2559 และ
ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 4/๒๕60 
วันศุกรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมีนาคม 2560 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 ประจําเดือนมีนาคม 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมีนาคม 2560 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 4/๒๕60 
วันศุกรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 4/๒๕60 
วันศุกรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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