
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 2 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           ลาราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า              ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2562 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
1/2562  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
                 1.  หน้าที่  7  วาระท่ี  4.10  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม   เป็นดังนี้  “เห็นชอบ  และไม่เป็นเหตุให้ 
เพิ่มอัตราก าลังทดแทน” 
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           2.  หน้าที่  8  วาระท่ี  4.12  เพ่ิมเติมชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชาดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ 
        3.  หน้าที่  11  วาระที่  6.5  เปลี่ยนจากวาระเพ่ือทราบ เป็นวาระพิจารณา และแก้ไขมติที่
ประชุม  เป็นดังนี้   “เห็นชอบและให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ก ากับติดตามโครงการและเร่งรัดให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระยะเวลา”   
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2562 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2562 (ลับ) 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
1/2562 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2562  
(ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข  

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  1/2562 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ   
1/2562 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ     
1/2562  โดยไม่มีแก้ไข    

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562-2564        
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2562  เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี  2562 - 2564   จ านวน  4  รายชื่อ คือ  1. ศาสตราจารย์ 
ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  2. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค 
และ  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ  และงานวิชาการได้ประสานผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
ข้างต้นเพื่อขอประวัติและผลงาน แต่มีผู้ส่งข้อมูลเพียง 3 ท่าน ดังนั้น จึงไดเ้สนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  
นิพันธ์สุขกิจ  แทน ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   และได้ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย  แตม่หาวิทยาลัยได้
แจ้งกลับมายังคณะว่าขอให้เสนอชื่อเพียง 1 ท่าน   ในการนี้  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 1 ท่าน   
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี  2562 - 2564    
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ราย 
นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์                       

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพลศึกษา  รายนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร ์  โดยผ่านการประเมินผลการสอน
และประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
   

4.2  การพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากร  1/2562           
                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือน
และเพ่ิมค่าจ้างบุคลากร  1/2562  ดังนี้ 
 

ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ 
1/2562 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 
1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐานและกรอกข้อมลูใน
ระบบประเมิน  

 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

2. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบเสนอ
ช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 3. ประธานหลักสูตรนัดประชุมประเมินฯ ระดับหลักสูตร  
วันที่ 24 มีนาคม 2562 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันที่ 25 มีนาคม 2562 
5. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงาน
แบบสรุปภาระงาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนน
ประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีประธานหลักสูตร เพื่อ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รอบท่ี 
2 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
รอบที่  2 จะมีขึ้นเฉพาะ 
กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 6 

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันที่ 3 เมษายน 2562 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  
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ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายสนบัสนุน 
1/2562  

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 

1. บุคลากรสายสนับสนุนส่งเอกสาร
หลักฐานและกรอกข้อมลูในระบบประเมิน  

11 มี.ค.62 บุคลากรสายสนับสนนุส่งเอกสาร
หลักฐานประชุม และตรวจแฟ้มประเมิน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
11 - 13 มี.ค.62 บุคลากรสายสนบัสนุนกรอก
คะแนนในระบบ 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 
2. ประชุมตรวจแฟ้มประเมินบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 

14 -15 มี.ค.62 งานบุคคลตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

3. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเปน็
บ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบเสนอช่ือ
ที่งานบุคคล เพื่อน าเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงิน
งบประมาณ** 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
4. ผู้บริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

 

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงานแบบ
สรุปคะแนน เพื่อยืนยันความถูกตอ้งของ
คะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบ
ที่งานบุคคล 

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 
7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาการประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 
1 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 
8. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาการประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 
2 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รอบที่ 
2 จะมีขึ้นเฉพาะ กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน  

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 9. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันที่ 3 เมษายน 2562 10. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวทิยาลัย  

   

ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือว่าควรมีการเชิญประธานหลักสูตรประชุมเพ่ือท าความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในการประเมิน ให้มีความเข้าใจตรงกันทุกหลักสูตรก่อนหรือไม่  

มติที่ประชุม    เห็นชอบก าหนดการประเมิน แต่ให้เลื่อนวันเปิดระบบประเมิน เป็นวันที่ 25  

กุมภาพันธ์  2562  และมอบงานบุคคลประสานประธานหลักสูตรเพื่อนัดประชุมเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลประเมิน 
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4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลา 
ศึกษาต่อ รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์                                            
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 
และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  รายนางสาวจีณัฐชะญา   จีปณัฐิกาญจน์     ซึ่งบุคคล 
ดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก           สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้วยทุนการศึกษา 
ส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์    เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2555      และทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจ าปีงบประมาณ  2557  ณ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และได้รับอนุมัต ิ
ให้ขยายเวลาศึกษาต่อ 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562   นั้น  ในการนี้  
บุคคลดังกล่าวขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  2562    2561  ถึงวันที่  7  
สิงหาคม  2562  ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
  

4.5  การพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบ         
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบ  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ได้ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชา  1421430     ลีลาภาษาและการสื่อสาร   
และวิชา 1421490  การศึกษาอิสระ  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562  ให้กับนายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์ แสงทอง  รหัส 
5814404848  ทั้งนี้  เนื่องจากนายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์  แสงทอง   ได้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2561   
เพ่ือเข้ารับทุน  Global UGRAD 2018   ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา  1  ภาค
การศึกษา    จึงท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนและส าเร็จการศึกษา   ตามระยะเวลาโครงสร้างหลักสูตรได้  ดังนั้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาไดโ้ดยเร็ว   อีกท้ังหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   เห็นว่านักศึกษาม ี
ศักยภาพในการเรียนควบทั้งสองรายวิชาได้  จึงมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนควบทั้ง 2 รายวิชาดังกล่าว 
ข้างต้น   ทั้งนี้  การลงทะเบียนเรียนควบทั้ง 2 รายวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 
4.6  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา  ภาค
การศึกษาท่ี  2/2561    ด้วย  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา  จ านวน 
3 คน  ดังนี้ 
         1.  นางสาวมานัสวี   พงษ์ศิริจันทร์                   สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
         2.  นางสาวนัยนา     วงศ์สาค า                       สาขาภาษาไทย 
         3.  นางสาวนัฏดา     ผลานันต์                       สาขาภาษาไทย 
                           ทั้งนี้   ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
วาระเวียน  ที่ ศธ 0529.9/ว 1536  ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  - วาระลับ -    
 

5.2  รายงานความก้าวหน้าระหว่างการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้ง 
ที่ 2  นายราม  ประสานศักดิ์  และนางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าระหว่างการลา
หยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2  รายละเอียดดังนี้ 

1. นายราม  ประสานศักดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่งผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ได้ขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  31   
กรกฎาคม  2562  ขอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  31  มกราคม   
2562  ได้เขียนเรียบเรียงบทความวิจัยเรื่องลูกอีสานกับวรรณกรรมโลก  ส าเร็จลุล่วงตามกรอบเวลา   

2. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ได้ 
ขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2561  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2562   
ขอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2561   ถึงวันที่  31  มกราคม  2562      ได้จัดท า 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  1451 420  การพัฒนาชุมชน  บทที่ 3 และบทท่ี 4  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรและรับนักศึกษา 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา  2563  จ านวน  3  หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรภาษาอาเซียน     เปิดรับนักศึกษาจ านวน    75  คน 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (กศบ.)  เปิดรับนักศึกษาจ านวน  200  คน   
3. หลักสูตรธุรกิจการบิน      เปิดรับนักศึกษาจ านวน    30  คน  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 
 

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

 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 3/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  15  มีนาคม  2562 
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         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


