
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 1 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  18  มกราคม  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2561 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
12/2561   
 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2561 
โดยไม่มีแก้ไข  
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   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2561 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
12/2561  (ลับ) 
                      มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
12/2561 (ลับ)  โดยไม่มแีก้ไข 
     

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 การพิจารณาปรับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมวีซ่า และใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2557 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับประกาศมหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 
ของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   สังกัดคณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2557     ตามมติทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์      ครั้งที่   12/2561     เมื่อวันที่   21   ธันวาคม  2561      เห็นชอบให้คณะเสนอขอยกเลิกประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง    หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน   และค่าธรรมเนียมวีซ่า 
และใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   สังกัดคณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2557  และร่างประกาศ ฯ   
ใหม่   ดังนั้น  จึงเสนอขอปรับในหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

 

เดิม ใหม่ 
2 .ในประกาศนี ้
   “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร ์
 

2 .ในประกาศนี ้
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจา้งชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
ต าแหน่ง อาจารย ์สงักัดคณะศิลปศาสตร ์
 

4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
   4.1 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนให้จ่ายแก่ลูกจ้างในอัตรา 
1,740 บาท ต่อเดือน 
   4.2 ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต ่3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษรายเดือนเพ่ิมอีกในอัตรา 3,000 บาท ต่อเดือน 

4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
   4.1 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนให้จ่ายแก่ลูกจ้างในอัตรา 
1,740 บาท ต่อเดือน 
   4.2 ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต ่3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษรายเดือนในอัตรา 3,000 บาท ต่อเดือน 

 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ตามเสนอ   และเสนอให้ตัดข้อ 5 และข้อ 6  ออก หากไม่ขัดกับระเบียบ 
การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
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3.2 การพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยืมและคืนเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยืม 

 

และคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมกรรมการคณะ
ครั้งที่ 12/2561  วันที่ 21 ธันวาคม  2561  เห็นชอบดังนี้  
   1.  เห็นชอบให้ติดตามทวงถามลูกหนี้เป็นรายเดือน   ส าหรับลูกหนี้ที่ครบก าหนด 30 วัน 
เช่น กิจกรรม/โครงการ ไปราชการ ค่าวัสดุ ฯ 
   2.  เมื่อทวงถามครบ  3  ครั้ง        กรณีพ้นก าหนดระยะเวลาให้ส่งหนังสือรายงานไปยัง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
   3.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ     คณะส่งรายงานสถานะลูกหนี้คงค้าง/ผู้ยืม    ที่ไม่สามารถส่ง
เอกสารเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  รายงานไปยังผู้อ านวยการกองคลัง  เพ่ือพิจารณาการหักเงินเดือน
   ซ่ึงตามข้อเท็จจริงงานการเงินได้ เสนอข้อมูลดังนี้ 
   1. ตามมติที่ประชุมข้อที่ 2    เมื่อทวงถามครบ 3 ครั้ง กรณีพ้นก าหนดระยะเวลาให้ส่ง
หนังสือรายงานไปยังผู้อ านวยการกองคลัง   ตามข้อเท็จจริง   กรณีท่ีคณะมีการสรุปรายชื่อลูกหนี้คงค้างที่ได้ติดตาม
ทวงถามรายงานไปยังกองคลัง   ผู้อ านวยการกองคลังจะพิจารณาด าเนินการหักเงินเดือนทันที   เนื่องจากเป็นลูกหนี้ 
เกินก าหนดระยะเวลา   ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับมติที่ประชุมในข้อที่ 3  ดังนั้น  จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาเรื่องการส่งรายงานสถานะลูกหนี้ใหม่  ดังนี้    
   “ กรณีที่ออกหนังสือทวงถามครบ 3 รอบ  แล้วผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนด/ส่งเอกสารเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ด าเนินการ
ก ากับติดตามลูกหนี้” 
   2. พิจารณาร่างแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติในการยืมและคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  และมอบงานการเงินจัดท าแบบฟอร์มการติดตามลูกหนี้ให้ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การขออนุมัติขยายเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   เพื่อศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ครั้งที่  1  และขอรับการประเมินต่อสัญญา
จ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ รายนายเวทางค์  มาสงค์                       

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์  คณะ 
ศิลปศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ครั้งที่  1   และขอรับ 
การประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  รายนายเวทางค์   มาสงค ์   พนักงานมหาวิทยาลัย    ต าแหน่ง  



 
 

4 

อาจารย์  ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)              
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     ด้วยทุนส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์    เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
พ.ศ. 2555   มีก าหนด  3 ปี  ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2559  ถึงวันที่  10  มกราคม 2562  นั้น  ในการนี้  บุคคล 
ดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์       เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
พ.ศ. 2555   ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ครั้งที่  1   และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  
รับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ เป็น
เวลา  6  เดือน  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม 2562   ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายเวทางค์   มาสงค ์      ขยายเวลาศึกษาต่อ   ครั้งที่  1   เป็นเวลา   
6  เดือน   ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2562  ถึงวันที่  10  กรกฎาคม  2562  ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์     เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2555   และเห็นชอบให้ประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลา 
ศึกษาต่อ 

 

4.2  การพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561   โดยงานการเงินได้น าเสนอรายงาน ฯ  ดังนี้ 

      1.  พิจารณาผลการด าเนินงานทางการเงิน   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562    ไตรมาส  1 

      2.  รายงานลูกหนี้คงค้าง  สิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561    

      3.  รายงานเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561    
      รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  งานการเงินเสนอแนวทางการลดรายจ่าย 

เช่น   ผลักดันให้บุคลากรเปลี่ยนแหล่งเงินจ้างจากเงินรายได้     เป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน      เพ่ือลด 
ค่าใช้จ่าย บุคลากรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายบุคลากร   หรือลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจัดสรรห้องเรียนให้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  เป็นต้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบรายงานการเงินรายไตรมาสที่  1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และขอให้ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือไม่ให้สถานะการเงินของคณะติดลบ 

 

4.3  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ภาระงานของประธานหลักสูตร                                            
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานี    เรื่อง   ภาระงานของประธานหลักสูตร     ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ภาระงานและค่าตอบแทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ประกาศ ณ วันที่ 27  สิงหาคม 2555  นั้น   ต่อมาคณะได้มีการปรับโครงสร้างคณะ   จึงได้มีประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการภายคณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2553   ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   
24  พฤศจิกายน  2561   เป็นต้นไป     จากการยกเลิกการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว     คณะจึงต้องด าเนินการปรับ 
ประกาศ ฯ   ในส่วนภาระงานของประธานหลักสูตร    เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในหลักสูตร  



 
 

5 

และคณะ  ดังนั้น  จึงขอเสนอร่างภาระงานของประธานหลักสูตร  เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบภาระงานของประธานหลักสูตร และเสนอให้แก้ไขข้อ 2.5 เป็น “ก ากับ 

ดูแลเงินหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ”  
  

4.4  การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562-2564        

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี  2562 - 2564   ด้วย 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ     เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี  2562-2564  พร้อมทั้ง  ส่งเอกสารประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติผลงานทางวิชาการ  ประวัติประสบการณ์การท างาน  และด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง ภายใน 
วันที่ 31 มกราคม 2562      
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ 

 

4.5  การรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 1/2561       
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาที่ 1/2561   ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   กองบริการการศึกษา  ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  1/2561   โดยวันส าเร็จ
การศึกษา  คือ  วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคคือ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561  จ านวน  45  คน  ในเบื้องต้น 
งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบ  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งผ่านเกณฑ์
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยและการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 2 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 5 
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 27 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 1 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1 

   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.6  การพิจารณารับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2561  เพิ่มเติม     
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา  ภาค
การศึกษาท่ี 1/2561  เพ่ิมเติม  ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  ขอส่งเกรดภาค 
เพ่ิมเติม  จ านวน 1 รายวิชา  คือ 1421 700  English  for  Graduate  Studies  กลุ่ม  1  ของนักศึกษาจ านวน 1 
ราย   คือ   นางสาวพัชราภรณ์   บุญศิลป์    เนื่องจากนักศึกษาได้ขอคืนสภาพและมีผลอนุมัติให้ชื่อปรากฏในระบบ
เมื่อวันที่  14  มกราคม  2562  ทั้งนี ้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศิลปศาสตร์  
วาระเวียน  ที่  ศธ  0529.9/ว 477  เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.9  การพิจารณารับรองการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561    
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่  

2/2561   ตามที ่ คณะ/หลักสูตร    ได้เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี  2/2561    ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ 
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น   เนือ่งจากมีบางรายวิชา    ที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม 
เกณฑ์ขั้นต่ าในการเปิดรายวิชาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะ   ดังนั้น    เพ่ือเป็นการยืนยันการเปิด 
รายวิชาและจัดการเรียนการสอน    ในภาคการศึกษาที่  2/2561     งานวิชาการจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ   รับรองรายวิชาและจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   ในแต่ละรายวิชา/กลุ่มการเรียน   (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ)   ทั้งนี้   การเปิดรายวิชาดังกล่าว    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ า 
คณะ  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

  4.10  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ    ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เสาวดี กงเพชร  และนางสิรินทิพย์ บุญมี    
          รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการ
เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร   และนางสิรินทิพย์ บุญมี   รายละเอียด
ดังนี้ 

1. นางสาวเสาวดี   กงเพชร    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน 
ความรู้ทางวิชาการ   เพ่ือท าวิจัยเรื่อง  “The  Challenges  of  English  and  Communication  Students’  
Discussion Writing” มีก าหนด  10  เดือน   ตั้งวันที่  1  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2563 

2. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ต าแหน่งอาจารย์  
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
เพ่ือจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา   1421 230  ภาษาเบื้องต้น  (Introduction to Language)    ซึ่งเป็นวิชาบังคับ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ชั้นปีที่  2  มีก าหนด 1 ปี  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม  2562  
ถึงวันที ่ 5  พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตราก าลังทดแทน 
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4.11  การขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ รายนายวิเชียร  อันประเสริฐ    

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลา 
ราชการ รายนายวิเชียร  อันประเสริฐ  นักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตร Doctor of Philisophy Program in Social Science  (International Program) 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีก าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  2555  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2558   โดยได้รับ
ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555  และได้รับอนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   ทั้งนี้  1   มิถุนายน 
2558  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2561  ด้วยทุนส่วนตัว  และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 
สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  12  ธันวาคม  2561  นั้น  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับแก้วิทยานิพนธ์ และการ
เขียนบทความเพ่ือน าเสนอตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ  เป็นระยะเวลา 4 
เดือน  13 วัน  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2562   ถึงวันที่  13  พฤษภาคม  2562   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.12  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559    
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชา 1435 116 ดนตรี 

คลาสสิกปริทรรศน์  (Introduction to Classical Music)  ในหมวดวิชาเลือกเสรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 
การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป     เพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนการสอน      ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ  จึงขอชะลอการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.1  - วาระลับ - 
 

5.2  การด าเนินการกรณีบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า            
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ด าเนินการกรณีบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า   โดยอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   มาตรฐาน  
กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน     และการด าเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติ 
งานต่ า  ฉบับลงวันที่  17  พฤษภาคม  2561    ก าหนดการด าเนินการส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ าใน      “ข้อ 7  
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการประเมิน  
หากมีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ  พอใช้หรือต้องปรับปรุง   ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผล 
การประเมิน    พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นพัฒนาปรับปรุงตนเอง     โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี ้ 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้         ผู้นั้นท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นลายลักษณ์ 

อักษร    โดยก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลงาน   หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง    แนวทาง 

การปรับปรุงและเป้าหมาย   ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   ในระดับอันเป็นที่พอใจของหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือใช้ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป”   ทั้งนี้   คณะศิลปศาสตร์      มีบุคลากรที่มีผลประเมินอยู่ในข่ายที่ 
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ก าหนดในประกาศดังกล่าว   ในการนี้   คณะได้มอบหมายให้งานบุคคลแจ้งบุคลากรที่มีผลการประเมิน   พอใช้หรือ 

ต้องปรับปรุง    รับทราบเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวแล้ว          และคณะจะทบทวนเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส าหรับบุคลากรที่กลับมาปฏิบัติงานให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้กลับมาปฏิบัติงาน       

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

5.3  การรายงานผลการศึกษานายพลวิเชียร  ภูกองไชย  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์  และ 
นางสาวศุภมน  อาภานันท์ 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษานายพลวิเชียร  
ภูกองไชย  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์  และนางสาวศุภมน  อาภานันท์   ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.4  การบรรยายพิเศษประจ าเดือนมกราคม  2562 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบรรยายพิเศษประจ าเดือน 

มกราคม   2562    รายละเอียดดังนี้ 
1.  คณะศิลปศาสตร์   ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     และโครงการทุนวิจัย 

มหาบัณฑิต  สกว.  ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  จะจัดบรรยายหัวข้อ  “วิธีวิทยาและการวิเคราะห์ข้อมูลภาค 
สนาม” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธ์  จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น. 
ห้องประชุมดอกจาน 7  

2.  คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ Japan Foundation  
จัดบรรยายพิเศษ  หัวข้อ  “บทบาทญี่ปุ่น  และภาคประชาสังคม   ในการพัฒนาประเทศลุ่มน้ าโขง”   โดย  Prof.  
Dr. Satoru Matsumoto, Faculty of Intercultural Communication, Hosei University  จะจัดขึ้นในวันศุกร์  
ที่  1  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  10.00-12.00 น.  ห้องประชุมดอกจาน 3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ ช านาญการ 

ราย นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ระดับช านาญการ   รายนางสาวนันสุดา  ขาววงษ์    ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอรับการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ   ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ  โดยงานบริหารงานบุคคล  รับเรื่องเอกสารและผลงานที่ครบถ้วน  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    ทั้งนี้   งานบุคคล  ได้
ตรวจสอบการก าหนดระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  องค์ประกอบการประเมิน และผลงานของ 
ผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวแล้ว  เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.   และตามความใน
ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 18  และข้อ 31  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย   การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 ก าหนดแล้ว ปรากฏข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
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1. การก าหนดระดับต าแหน่ง 
-พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ที่และวิธีการที่ก าหนด เอกสารอ้างอิง 

การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
    การก าหนดระดับต าแหน่งสอดคล้องกับกรอบของ
ต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนที่คณะ/ส านักก าหนด 
    ไม่มีผลให้มีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงินดือนและ
ค่าจ้างประจ า และไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
    เป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนก
ต าแหน่งข้าราชการหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
    คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่  6 / 2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้วิเคราะห์
ภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่ง
และจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั้น ๆ บนหลักการ
ยึดถืองานเป็นหลัก และการประเมินค่างานของต าแหน่งภายใน
หน่วยงาน 

1. โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างต าแหน่ง
ภายในหน่วยงานที่มีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  6 / 2560 เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2560 ที่มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

การอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  
6/2561  เมื่อวันที่    30  มิถุนายน  2561  มีมติอนุมัติการ
ก าหนดระดับต าแหน่ง ตั้งแตว่ันที่ 30  มิถุนายน  2561   
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่   30  มิถุนายน  
2561   

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
6.2  การพิจารณาความเสี่ยงในการด าเนินงาน คณะศิลปศาสตร์ 

              รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงในการด าเนินงานคณะ
ศิลปศาสตร์    ซึ่งงานแผนคณะได้ด าเนินการสรุปข้อมูลความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  ของคณะ   รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อมูลด้านงานวิจัย นโยบาย    และน าข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา มาประกอบการพิจารณา เพ่ือเขียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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  6.3  การขอปรับรายวิชาบังคับในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    หลักสูตรใหม่   พ.ศ. 2555   ซึ่งนายมิตต   
ทรัพย์ผุด   ประธานหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา    ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   ขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาบังคับ ล าดับที่  
5  จากเดิมวิชา   1415 342  การแปลจีน-ไทย  2  เป็น  วิชา 1415 342   การแปลจีน-ไทย  2  หรือ   1415 383  
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน    เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่   4   ส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน     โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการคณะ    ครั้งที่   1/2562   เมื่อวันที่  17  มกราคม  2562   มีมติเห็นชอบให้  ปรับ  วิชา 1415 383  
วัฒนาการตัวอักษรจีน เข้ามาแทน วิชา 1415 342 การแปลจีน-ไทย 2  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับโดยเพ่ิมรายวิชาและระบุเป็น  “หรือ”   โดยให้หลักสูตรและงาน 
วิชาการด าเนินการต่อไป 

 

6.4  การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ส าหรับนักศึกษาโควตา 
ผู้มีคุณสมบัติพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี    ส าหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  5  ภาคการศึกษา  ในกลุ่มวิชาภาษาไทย   วิชาสังคมศึกษา  
และวิชาภาษาอังกฤษ   ไม่ต่ ากว่า  3.00  ในการนี้    มีนักศึกษาสมัครเข้ารับทุน   จ านวน  5  หลักสูตร  คือ ภาษา 
อังกฤษและการสื่อสาร   ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   ภาษาจีนและการสื่อสาร    การท่องเที่ยว   และนิเทศศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ านวนทุนที่คณะจะจัดสรรให้แก่นักศึกษา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้จัดสรรทุน จ านวน  10  ทุน  โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
ที่สุดในแต่ละหลักสูตร ๆ  ละ  2  คน   กรณหีลักสูตรทีม่ีผู้สมัครเพียง  1  คน   ให้พิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่ 
สมัครรับทุนที่มีคะแนนสูงสุด 

  

6.5  การก ากับติดตามโครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการก ากับติดตามโครงการ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด  ดังนี้ 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

รายงานความก้าวหน้า 
ไตรมาส 1 

ยังไม่ได้รายงาน 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 13 โครงการ 12  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 92.31 

1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม   9 โครงการ 8 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 88.89 

1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 

 

ทั้งนี ้  มีจ านวน  2   โครงการที่ยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าไตรมาส  1   และขณะนี้ระบบได้ปิด 
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การรายงานความก้าวหน้าแล้ว  โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เสนอให้มีการ
ก ากับติดตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลา ในการรายงานความก้าวหน้าครั้งถัดไปอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ก ากับติดตามโครงการและเร่งรัด
ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลา       

 

เลิกประชุมเวลา    14.10  น. 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 2/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


