
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

 ๓.๑ รายงานผลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพื่อทราบ 

                            ๔.๑ รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

 ๔.๒ การลงนามในขอตกลงวาดวย  สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา   

     ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
   ๕.๒ การพิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับ 

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)  
    และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
 ๕.๓  พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๕.๔ พิจารณา เอกสารทายขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ไทยม่ันคง  ซ่ึงจดทะเบียนแลว 

  เฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

   ๕.๕ พิจารณาคําของบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ๕.๖ พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย เคร่ืองแบบพิธีการ 

    ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

************************************ 

 

 

 

 



                                               การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
๑.๑   .………………….………………………………………………………………………………... 
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 ๑.๕   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ 

                         วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๐   สิงหาคม    

๒๕๕๓   นั้น  ฝายเลขานกุารไดจดัทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๑  หนา     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระน้ี 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

      มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------   

รายนามกรรมการผูมาประชุม    
๑.  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน               นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญชู   นาถวงษ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย      อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๕.  อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชนะ ปรีชา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๑.  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยถิรเดช พิมพทองงาม ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๓.  อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๔.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๗.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๘.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร          รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     
๑.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต 
๒.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๓.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๔.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๕.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๖.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 

 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม     
๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว คณบดีคณะครุศาสตร 
๔.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕.  ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.  อาจารยจิราวรรณ  ฉายาวัฒน รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๙.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม      ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ
ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
 ๑.๑  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรีไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซ่ึงเปนเจาภาพจัดประชุมประจําป พ.ศ.๒๕๕๓             
ของสภามหาวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยเปนการประชุมรวมกันคร้ังแรก เม่ือวันท่ี  ๑๓ – ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓                
ณ  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงนําผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยมาประเมินและทบทวนเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงใหดีข้ึน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงไดจัดทําเอกสารรายงานการประชุมรวมประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๓  โดยไดสงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน ๑ เลม   
  จึงขอใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดพิมพรายงานการประชุมรวมดังกลาว  เพื่อเผยแพรใหแก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารของมหาวิทยาลัยดวย  

๑.๒  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงท่ีประชุม  ดังนี้ 
   ๑.  เร่ืองกิจกรรม  ๙๐  ป  เทพสตรี  ลพบุรี  มินิ-ฮาลฟ  มาราธอน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมใน

วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓  โดยไดจัดทําเส้ือวิ่ง  และแจกใหกับกรรมการสภาทุกทาน  สําหรับมารวมกิจกรรมใน
วันดังกลาว 
    ๒.  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันในการไปศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
โดยกําหนดการไปศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี  ๗ – ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ณ  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิวซีแลนด  ซ่ึงจะใหเจาหนาท่ีประสานงานเร่ืองรายละเอียดตอกรรมการแตละทานอีกคร้ัง 

 
 



๓ 
 

    ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  เพื่อใหไดรับประโยชน  ควรศึกษา
ดูงานในหัวขอเร่ือง  การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยดวย   
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๑ –   ๘ 

   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๗/๒๕๕๓    โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว 

๓.๑  สรุปการดําเนินงานตามหนังสือแจงเวียน  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี             

๗/๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ตามประเด็นท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเวียนแจงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีต้ัง  รวมทั้งหลักสูตรในการจัดการศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบนั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําแลว  มีขอมูลท้ังส้ินจํานวน  ๑๓  หนา  ประกอบดวย   

 ๑.  สรุปการดําเนินงานตามหนังสือแจงเวียน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  แบงเปน  เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย  และเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 ๒.  สรุปการจัดการศึกษาตามหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ขอมูล ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓  
แบงเปน  หลักสูตรและประเภทนักศึกษาที่จัดการศึกษาในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัย  และหลักสูตรและประเภท
นักศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  กรณีการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง หากมหาวิทยาลัยแจง

เร่ืองไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอยูระหวางการตรวจสอบวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม  
เม่ือผานการตรวจสอบก็จะสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือมีการตอบรับก็ถือวาเสร็จสมบูรณ 
   นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  เม่ือพิจารณาจากสรุปการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยแลว  ตองการทราบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปขางหนาเปนอยางไร                
เนนเร่ืองใด   
 
 
 



๔ 
 

 รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  ช้ีแจงวา  ภาคปกติ และภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย
จะใชหลักสูตรเดียวกัน  เชน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จะมีการเรียนการสอนท้ังภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  เพียงแตเวลาเรียนไมตรงกัน  และการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยเปดเพื่อการบริการ
และคนในทองถ่ินมีความประสงคใหมหาวิทยาลัยเปดสอน  ซ่ึงในปการศึกษาหนามหาวิทยาลัยจะเปดสอน           
ภาคปกติในศูนยการศึกษาจํานวน ๔  แหง  คือ  ศูนยการศึกษาฯ อําเภอเดิมบางนางบวช  ศูนยการศึกษาฯ สิงหบุรี  
ศูนยการศึกษาฯ อําเภอตาคลี  และศูนยการศึกษาฯ อําเภอชัยบาดาล  

 อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท  ผูแทนคณาจารย  แจงวา  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนอกสถานท่ีต้ัง  ซ่ึงจากขาวสารที่ไดรับทราบน้ัน พบวา  คุรุสภาจะยกเลิกการ
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เนื่องจากมีเหตุผลในเร่ืองของคุณภาพการจัดการศึกษา  ในเร่ือง
ดังกลาวมหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู               
มากนอยเพียงใด 

       มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบสรุปการดําเนินงานตามหนังสือแจงเวียน  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.  มอบมหาวิทยาลัยเพิ่มการรายงานในสวนท่ี ๒  คือ  แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ขางหนาเนนอยางไร  หลักสูตรใดจะปรับลดหรือเพิ่ม  พรอมท้ังเพิ่มขอมูลจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร
ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา 
 ๒ .   มอบมหาวิทยาลัยประสานงานกับคุ รุสภาในเ ร่ือง  การยกเ ลิกการรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วามีการยกเลิกการรับรองหลักสูตรดังกลาวหรือไม  และนํามารายงาน
สืบเนื่องในการประชุมคร้ังตอไป   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

                 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ    
เงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  

ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินบัณฑิตศึกษา   เงินโครงการ
หลักสูตรนักบริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และรายงาน รายรับ รายจายยอดเงิน
คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๓  
ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                        
เงินบัณฑิตศึกษา  เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ดังรายละเอียด                
ในเอกสารประกอบการประชุม     
 อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท  ผูแทนคณาจารย  แจงวา  รายรับจากผูขายของในวันเสาร วันอาทิตย
ภายในมหาวิทยาลัยอยูตรงสวนใด   
 



๕ 

 
                 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  ชี้แจงวา  กรณีดังกลาวจะอยูในสวนของ
รายไดอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะรายงานตอสภามหาวิทยาลัยปละหนึ่งคร้ัง   
                        มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
         และปริญญาบัณฑิต 
           ๕.๑.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต 

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๒๕๕  คน   ดังนี้ 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๓๘  คน  ดังนี้ 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๒  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๒  คน 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
               - ยุทธศาสตรการพัฒนา   ๑  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๒๕  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๘  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๑๙๗   คน 
  ๓.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) จํานวน    ๒๐   คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๘๓  คน  ดังนี้ 
        วันสําเร็จการศึกษา  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตรี    ๘  คน 
 
 

/สาขาวิทยาศาสตร.... 
 



๖ 
 
   สาขาวิทยาศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๐  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๙  คน 
   สาขานิติศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
 นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร  
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๓  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑๕  คน 
    - ปริญญาตรี    ๙๑  คน 
   สาขานิติศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑๑  คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ขอสังเกต คือ นักศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยม
สวนมากจะเปนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจมากกวานักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน  รวมท้ังรายวิชาดาน
คณิตศาสตรท่ีนักศึกษาโดยสวนมากเรียนไมผานนั้น  มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการพัฒนานักศึกษาดวย 

     ผูชวยศาสตราจารยอุไร  เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร  ช้ีแจงวา  การที่นักศึกษาจะไดรับปริญญา
เกียรตินิยมมีเหตุดวยกันหลายประการ  ซ่ึงบางคร้ังนักศึกษาเกรดเฉล่ียถึงเกณฑการไดรับปริญญาเกียรตินิยม       
แตเม่ือนักศึกษาคนนั้นไดเกรด D เพียงหนึ่งตัว  ก็จะไมสามารถไดรับปริญญาเกียรตินิยม  สวนเร่ืองการพัฒนา

นักศึกษาทางดานรายวิชาคณิตศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิธีการใหนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานกอน 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
 
 



๗ 
 

 ๕.๒  แนวทางการนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน 
  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยไดมอบใหนําเสนอผลการนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน  ซ่ึงงานบัญชี  กองคลัง  ไดจัดทํารายงานดังกลาวข้ึนเปนบทสรุปการบริหารจัดการงบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัย  โดยกองคลังไดดําเนินการนําเงินรายไดไปฝากธนาคารพาณิชย  และจําแนกการฝากเงิน
รายได  ดังนี้ 
   ๑.  เงินรายไดหมุนเวียน  คือ งบประมาณเงินรายได  เพื่อใชในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   ๒.  เงินรายไดหาผลประโยชน  คือ งบประมาณเงินรายไดเพื่อหาผลประโยชนจากดอกเบี้ย            
เงินฝากและนําผลประโยชนจากดอกเบ้ียมาใชในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามพันธกิจ 

   ซ่ึงการบริหารจัดการการนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชนนั้น  
มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยมีความเส่ียงนอยท่ีสุด  โดยไดสรุปผลการดําเนินงานในปจจุบันไว  ดังตารางใน
เอกสารประกอบการประชุม 

  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ขณะนี้มีการทํา MOU ระหวางกระทรวงการคลัง

กับสํานักงบประมาณ  เห็นชอบรวมกันวาจะดําเนินการนโยบายทางการคลังและการงบประมาณใหสูภาวะ
งบประมาณสมดุล  ซ่ึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดานรายไดคือ  ใหสวนราชการวางแผนลดคาใชจาย
และการจัดสรรงบประมาณ  พรอมท้ังคุมรายจายประจําอยูในข้ันตํ่า  และมาตรการเร่ืองเงินนอกงบประมาณ คือ 
สนับสนุนใหสวนราชการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  จํานวนเงินรายไดส่ีรอยหกสิบ
ลานบาทน้ัน  รวมการนําไปลงกองทุนตางๆ แลวหรือไม  ซ่ึงเงินรายไดสะสมท่ีไมมีขอผูกพันในการจายควรนํา
เงินกองทุนมารวมดวย  เพื่อทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  ช้ีแจงวา  ขณะน้ีกองทุนของมหาวิทยาลัยมีเงิน
จํานวนหนึ่งรอยลานบาท  แบงเปนกองทุนพัฒนาการวิจัยยี่สิบลานบาท  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยหาสิบลานบาท  
งบประมาณพัฒนาบุคลากรสามสิบลานบาท  เชน  กองทุนพัฒนาอาจารย โดยจะสงอาจารยไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  ซ่ึงขณะน้ีใหทุนอาจารยไปศึกษาตอปริญญาเอก จํานวน ๓๕ คน 
  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวา  ควรตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งชุด  เพื่อพิจารณา
เร่ืองการบริหารเงินรายได  วาสามารถนําเงินสวนนี้ไปลงทุน  โดยมีความเส่ียงนอย  และพิจารณากฎ ระเบียบวา
ตองปรับหรือไม  เพื่อใหไดผลประโยชนและปลอดภัย   
  มติสภามหาวิทยาลัย   ใหมหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองการนําเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน  ประกอบดวย 
  ๑.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
 

/๒.  นางปริศนา  พงษทัดศิริกลุ.... 

 



๘ 
 
  ๒.  นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   ๓.  วาท่ี ร.ท.ดร.จตุรงค  ศิริพานิชกร  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  ๔.  ผศ.นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี รับผิดชอบการเงิน กรรมการ 
  ๕.  นางภัคจิรา  แทนทอง  ผูอํานวยการกองคลัง  เลขานุการ 
 

 ๕.๓  การพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงทุกปมหาวิทยาลัยจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  และเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและใหสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป  โดยมีกรอบแนวคิดการจัดทําประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัยจําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ของ

มหาวิทยาลัย  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙   
 นโยบายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑.  การจัดสรรงบประมาณตองสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อม่ันของประเทศ  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมของแผนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ของรัฐบาล 

 ๒.  การจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาการวางแผนการจัดสรรงบประมาณรวมกันท้ังเงิน
งบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) และงบประมาณเงินรายไดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้โดยใชเงินงบประมาณเปนหลักและงบประมาณเงินรายไดเปนสวนเสริมเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด  โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ 

 ๓.  การจัดสรรงบประมาณ ตองจัดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพอันเนื่องมาจาก
รายงานการประเมินตนเองหรือจากการประเมินคุณภาพภายนอกของหนวยงาน  แผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และคํารับรองปฎิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

 ๔.  การจัดสรรงบประมาณตองจัดเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในดานตอไปนี้ 
    ๑)  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
 

/  ๒)  การพัฒนานักศึกษา.... 



 

๙ 

 
    ๒)  การพัฒนานักศึกษา 
    ๓)  การวิจัยและงานสรางสรรค 
    ๔)  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

    ๕)  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๖)  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๗)  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

    ๘)  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

    ๙)  การประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ 

    ๑๐)  การพัฒนาบุคลากร 

    ๑๑)  การพัฒนาอาคารสถานท่ี  และสภาพภูมิทัศน 
      ๑๒)  การสงเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย 

    ๑๓)  พัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

    ๑๔)  การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    ๑๕)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

    แหลงงบประมาณท่ีนํามาจัดสรร  จําแนกตามแหลงงบประมาณ 

ลําดับท่ี แหลงงบประมาณ จํานวนงบประมาณ รอยละ 
๑. งบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) ๒๗๒,๑๔๔,๑๐๐ ๕๐.๘๑ 

๒. งบประมาณเงินรายได ๒๖๓,๕๐๓,๕๘๐ ๔๙.๑๙ 

 รวม ๕๓๕,๖๔๗,๖๘๐  
 

    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัย    
  ๑.  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  

  ๒.  เม่ือมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ป พ.ศ.๒๕๕๔ -๒๕๕๗               
ท่ีจะดําเนินการเสร็จในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองกันใหมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการ  โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย   
          

 ๕.๔  พิจารณาอนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
   ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเขารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด และไดเสนอไปยัง กพร.  ซ่ึง กพร. ไดพิจารณาอนุมัติใหมหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติ 
 

/ใหขาราชการเกษียณอายุ.... 



๑๐ 
 

ใหขาราชการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดไดจํานวน  ๗  คน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประกาศ  
โดยมีผูสมัครเขารวมโครงการจํานวน ๔ คน  ซ่ึงทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด                   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร  แจงวา  เนื่องจากขาราชการทั้ง ๔ คน  มีความ
จําเปนทางดานครอบครัว และสุขภาพ  จึงขอเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ซ่ึงคณะไดดําเนินการ
เตรียมแผนอัตรากําลังอาจารยไวแลว 

        ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ขอเท็จจริงนั้นถาหนวยงาน
เกิดผลกระทบเสียหาย  หรือขาดแคลนอัตรากําลังก็สามารถยับยั้งการใชสิทธ์ิของผูขอเขารวมโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนดได 
  มติสภามหาวิทยาลัย         อนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ 
๒๕๕๔  ของขาราชการจํานวน ๔ คน  ดังนี้ 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยประสาร  พวงพันธบุตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ  พวงพันธบุตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมทรง  กฤตมโนรถ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔.  อาจารยเมธี  เพ็งพงศา    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 ๕.๕  พิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
             ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอพิจารณาอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)  จํานวนเงิน  ๑๗,๖๘๐,๐๐๐  บาท  เพื่อดําเนินการดังนี้ 

๑.  งบประมาณเงินสะสมบัณฑิตศึกษา  โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จํานวนเงิน  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท   
 ๒.  งบประมาณเงินสะสมบัณฑิตศึกษา  โครงการจัดซ้ือท่ีดินศูนยการศึกษาชัยบาดาล  จํานวน
เงิน  ๑,๖๘๐,๐๐๐   บาท   
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  นอกจากเงินบัณฑิตศึกษาแลว  ยังมีเงินจาก
งบประมาณสวนอ่ืนท่ีสามารถนําไปใชกับโรงเรียนสาธิตฯ ไดอีกหรือไม 
  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  ช้ีแจงวา  เงินสะสมของมหาวิทยาลัยในบัญชี
แบงออกเปน ๓ กลุม  คือ  เงินนักศึกษาภาคปกติ  เงินนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  และเงินบัณฑิตศึกษา                  
ซ่ึงเงินบัณฑิตศึกษามีอยูเปนจํานวนมาก  จึงนํามาใช  แตความจริงแลวสามารถนําเงินสวนไหนมาใชก็ได   

อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยฯ  ขอสังเกต คือ เม่ือมีการเสนอเร่ือง
พิจารณาอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ  โดยสวนมากจะไมมีรายละเอียด  ซ่ึงคร้ังนี้โรงเรียนสาธิตฯ ควรแจง
เปาหมายวาตองการกี่หองเรียน  สถานท่ีกอสรางท่ีใด  กรรมสิทธ์ิท่ีดินเปนของใครเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 

 



๑๑ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย        อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)  
จํานวนเงิน  ๑๗,๖๘๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีเสนอ  โดยมีเง่ือนไขวาโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ใหนําขอมูลเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีจะนํา
อาคารไปกอสราง  มารายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบกอนดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ   
 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  
๙/๒๕๕๓  ในวันศุกรท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๔๐   น.  
 
  

      (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 

                       (อาจารยตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                                            เลขานกุาร                                                                
                                                                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓     
                  วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓                              

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว  

 ๓.๑  รายงานผลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
                        สรุปเร่ือง 

   จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ มอบมหาวิทยาลัยประสานงานกับคุรุสภาในเร่ือง การยกเลิกการรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วามีการยกเลิกการรับรองหลักสูตรดังกลาวหรือไม  และนํามารายงาน                
เพื่อสภาฯ ไดรับทราบนั้น 

   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ ( ๓) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
                                                             
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 
                        สรุปเร่ือง 

                      ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ   เ งินบัณฑิตศึกษา  เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร    และเ งินโครงการ                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓
ประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๔.๒  การลงนามในขอตกลงวาดวย  สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
                        สรุปเร่ือง 

  ดวยคณะกรรมการบริหารสมัชชา สภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  ไดแจงมติ
คณะกรรมการใหแกไขช่ือ สมัชชานายกสภาสถาบันอุดมศึกษา เปน สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให
ครอบคลุมองคกรท่ีเรียกวาสภาและองคประกอบท้ัง นายก อุปนายก และกรรมการสภาสถาบัน  พรอมท้ังลงนาม
ในขอตกลง  โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  และทานนายกสภาฯ ไดใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

                        วันท่ี   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
        สรุปเร่ือง 

 ดวย มีนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา   ได สํ า เ ร็จการ ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑    และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบ                
การสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๐  
กันยายน  ๒๕๕๓ 

  และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๑และ
ไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๓  เม่ือ
วันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                            ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๒ การพิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับ 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)  
  และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
              สรุปเร่ือง 

  ดวยมีการกําหนดประเด็นการประเมินท่ีเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยท้ังใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (กพร.) ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒.๑  ระดับ
คุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และการถายทอดเปาหมายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑  ภาวะผูนํา
ของสภาสถาบัน และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (๒๕๕๔ - 
๒๕๕๘) ของ สมศ.  ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสภาสถาบัน 

  เม่ือพิจารณาจากประเด็นตางๆ ท่ีตองดําเนินการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
แลว  พบวา  สภามหาวิทยาลัยควรไดพิจารณาดําเนินการใน ๓ เร่ือง  ดังนี้ 
  ๑.  ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.  กําหนดนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ๓.  กําหนดระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

  (สภาฯ ไดเคยพิจารณาเร่ืองนี้ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓  
และมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมกร  ท่ีประกอบดวยบุคคลภายนอก  เพื่อพิจารณา  ปฏิรูปการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็นดังกลาว  แตเนื่องจากยังไมสามารถแตงต้ังกรรมการไดทัน  และจําเปนตองมีการ
พิจารณาเห็นชอบใหทันในเดือนกันยายน   ๒๕๕๓  ซ่ึงเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ  ๒๕๕๓  
มหาวิทยาลัยจึงตองนําเสนอ  ในการประชุมคร้ังนี้) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๓) 
๒.  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓.  คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาดําเนินการใน ๓ เร่ือง ดังกลาว 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๓    พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการพัสดุจากเงินรายได 
  ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....      
              สรุปเร่ือง 

  ดวยมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะออกระเบียบ  วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุท่ีจัดหาโดยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงรางระเบียบนี้ไดผานการพิจารณาของท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี  ๑๓  
กันยายน  ๒๕๕๓ แลว   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  ใหความเห็นชอบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๔   พิจารณา เอกสารทายขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ไทยมั่นคง   
    ซึ่งจดทะเบียนแลว  เฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีสภาฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๒  วันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เห็นชอบใน
หลักการใหมหาวิทยาลัยจัดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีอยู
จํานวนมากแลวนั้น  มหาวิทยาลัย และผูแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยไดศึกษาขอมูลการดําเนินการจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ แลว  เห็นควรเขารวมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพไทยม่ันคง  ซ่ึงจดทะเบียนแลว  ซ่ึงอยูในเครือ
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด และไดรวมกันจัดทํา(ราง) เอกสารทายขอบังคับ เสร็จแลว  จึงเสนอใหสภาฯ  
พิจารณาเห็นชอบเอกสารดังกลาว  เพื่อจะไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
    ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) 
 ๒.  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.๒๕๓๐ 
 ๓.  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  ใหความเห็นชอบ 
                ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๕ พิจารณาคําของบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

              สรุปเร่ือง 

  ตามอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ  ๑๗  “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัย  ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น”  มหาวิทยาลัยจึง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓                   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๑) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ  ๑๗ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๖ พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย เครื่องแบบพิธีการ 
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              สรุปเร่ือง 

ดวย  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ มาตรา ๖๕/๑ ไดบัญญัติให การกําหนดตําแหนง  ระบบการจาง  การบรรจุและการ
แตงต้ัง  อัตราคาจางและคาตอบแทน  เงินเพิ่มและสวัสดิการ  การเล่ือนตําแหนง  การเปล่ียนและการโอนยาย
ตําแหนง   การลา   จรรยาบรรณ   วินัยและการรักษาวินัย   การดําเนินการทางวินัย   การออกจากงาน   
การอุทธรณและการรองทุกข  และการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหสาขาวิชา
ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยอาจารยศุภชัย   อารีรุงเรือง ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ
เคร่ืองหมายอินทรธนูใชประดับบนบา ในเคร่ืองแบบของพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา สายการสอน และสาย
สนับสนุน  และสภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๓  
ไดพิจารณาการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และการจัดทําประชาพิจารณรูปภาพสัญลักษณ
เค ร่ืองหมายอินทรธนู  ใชประดับบนบ า  ของพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา  สายการสอน  และ 
สายสนับสนุน   โดยมีมติเห็นชอบใหนําเสนอขอบังคับดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เพื่อพิจารณาออกเปนขอบังคับตอไป  โดยมีรายละเอียดดังรางขอบังคับท่ีแนบมาพรอมระเบียบวาระนี้ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๒) และ (๑๓)   

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ มาตรา ๖๕/๑ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 



 

                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 ๖.๒ .………………………………………………………………………………….………………. 

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

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

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

 ๖.๓ .……………………………………………………………………….…………………………. 

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

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

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

 ๖.๔ .…………………………………………………………………………….……………………. 

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

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

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

 ๖.๕  ……………………………………………………………………….…………………………. 

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


