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๑. คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องคณบดวิีทยาลัยนานาชาต ิ
 คณบดีมีฐานะเป็นผู้นําด้านวิชาการสูงสุดในวิทยาลัย มีหน้าที่เก่ียวกับ
หลักสูตรและการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพึงจัดให้ได้อย่าง
น้อยตามมาตรฐาน สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
พิจารณากลั่นกรองการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ  เป็นหน้าเป็นตา เป็นศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ การบริหารงานของคณบดีส่งผลต่อความเข็มแข็งและความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาลัย นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่กําหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการ
สรรหา อํานาจหน้าที่ และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 
๒๕๖๑ แล้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ควรมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
 ด้านคุณวุฒิและผลงาน ควรมีคุณวุฒิสูงสุดในสาขาวิขาที่เก่ียวข้องกับ
ศาสตร์ของวิทยาลัยและมีตําแหน่งทางวิชาการ ควรมีผลงานทางวิชาการหรือ
ผลงานที่แสดงถึงความเช่ียวชาญในศาสตร์หรือวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในวงการวิชาชีพน้ัน หรืออย่างน้อยในระดับประเทศ  และมีผลงาน
การบริหารเชิงประจักษ์ระดับต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 
 ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ควรมีบุคลิกที่เหมาะสมทั้งด้านการครองตน 
ครองคนและครองงาน มีความน่าเช่ือถือ มีความมั่นคงทางอารมณ์ เสียสละ  มี
ภาวะผู้นํา กล้าตัดสินใจ เที่ยงตรง โปร่งใส ยุติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี  มี
คุณธรรมและจริยธรรม และ พึงสามารถนําการเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไม่มีมลทินมัวหมอง หรือความ
ด่างพร้อยหรือปรากฏคุณลักษณะไม่เหมาะสมในเร่ืองใดๆ รวมทั้ง ไม่ปรากฏ
พฤติการณ์ของ การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบริวาร การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน การประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การไม่คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม หรือการมีพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี 
 ด้านคุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน มีวัยวุฒิที่เหมาะสมที่สามารถทํางาน
เชิงรุกและบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  มีความเท่าทันเทคโนโลยี
และความรู้ยุคใหม่ ใฝ่รู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันได้ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
อุทิศตนต่องานของวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานระดับภายใน ภายนอกและนานาชาติ 
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๒. เป้าหมายเฉพาะด้านในการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ มีดังนี้ 
 ก.  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 (๑ )   มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ของประเทศ ซึ่งสามารถสร้างทักษะหลักที่สําคัญแก่
บัณฑิตให้พร้อมประกอบอาชีพและแข่งขันได้ ภายใต้ความพร้อมด้านวิชาการ
และศักยภาพของคณาจารย์  ทั้งน้ีหลักสูตรของวิทยาลัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถรับ
นิสิตให้เป็นไปตามแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 (๒)  จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพโดยเป็นไปตามมาตรฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถคงสถานะความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  มีการบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผู้เรียน มีสถานฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ มี
ระบบให้บริการนิสิตและการสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตที่มีประสิทธิภาพโดย
มุ่งเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมีผลลัพธ์ของความพึงพอใจของนิสิตในระดับ
มาก  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและของแต่ละสาขา  มี
อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลา  การได้งานทํา ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ใช้ระบบการ
ประเมินหลักสูตรที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยผลการประเมินแต่ละ
ช่วงเวลาสะท้อนมาตรฐานคุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง 
 (๓)  คณาจารย์มีจํานวนที่เหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ผลงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ คณาจารย์มีสมรรถนะสูง สามารถดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นเมื่อครบกําหนดเวลา  สามารถสร้างผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานภาระ
งานไม่ตํ่ากว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยได้ และคณาจารย์สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าซึ่งช่วยให้
วิทยาลัยมีความมั่นคงหรือมีช่ือเสียง 
 ข.  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 วิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  กําหนดทิศ
ทางการวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ของวิทยาลัย มีงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยโดยสัดส่วนงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงกว่างบประมาณเงินรายได้จาก
วิทยาลัย  มีรายได้จากโครงการวิจัยหลังหักรายจ่ายในสัดส่วนที่สูงเพ่ือช่วย
สนับสนุนวิทยาลัย กรณีใช้งบประมาณของวิทยาลัยเพ่ืออุดหนุนการวิจัยพึงได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าหรือมีคุณภาพ   วิทยาลัยมีบทความวิจัยที่คุณภาพสูงและ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่นําไปสู่การเผยแพร่และ
การใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์  คณาจารย์ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติจาก
ผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการบริการทางวิชาการ     
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 ค.  ด้านการบริการวิชาการ 
 วิทยาลัยมีภารกิจประจําในการให้บริการทางวิชาการท่ีมีลักษณะถาวร
อย่างต่อเน่ือง  การบริการวิชาการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่
วิทยาลัยในอัตราก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ  มีผลงานการให้บริการทางวิชาการ
ตามโครงการเฉพาะกิจหรือระยะส้ันที่สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่วิทยาลัย
หรือ สร้างคุณค่าแก่สังคมเชิงประจักษ์ 
 ง.  ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วิทยาลัยพึงมีกิจกรรมหรือโครงการที่สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ตามบริบทของวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
 จ.  ด้านการบริหาร 
 (๑)  วิทยาลัยมีแผนธุรกิจที่ครอบคลุมการจัดหารายได้ในช่วง ๔ ปีซึ่ง
จําแนกเป็นรายปีด้วย เป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้วิทยาลัยมีความ
มั่นคงทางการเงิน และมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บั ติการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเป็นแผนที่เหมาะสมซึ่งสามารถขับเคลื่อนวิทยาลัยให้
ตอบโจทย์ของประเทศหรือพ้ืนที่และของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี แผนดังกล่าวพึง
เน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นหลักและพึงมีลักษณะท้าทายด้วย 
 (๒)  วิทยาลัยมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีรายได้ซึ่งมีหลักประกันของ
ความสม่ําเสมอหรือความก้าวหน้าของที่มาของรายได้ รายรับนอกจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้น  มีรายจ่ายที่คุ้มค่า สมเหตุสมผลและไม่ฟุ่มเฟือย
เกินฐานะ มีรายได้สุทธิเป็นบวก ไม่มีหน้ีสินโดยไม่มีเหตุอันสมควร  มีรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ และการตรวจสอบทางการเงินที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 
 (๓)  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย  มีจํานวนอัตรา
บุคลากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของวิทยาลัย บุคลากรท่ีได้รับการสรรหามี
คุณภาพและมีสมรรถนะสูง คณาจารย์มีสัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คณาจารย์มีคุณสมบัติเข้า
ข่ายทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
วิทยาลัยมีระบบที่สนับสนุนและเอ้ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ มีกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานและผลงานทาง
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้วิทยาลัยเกิดความก้าวหน้า 
 (๔)  ระบบประกันคุณภาพและระบบการประเมิน ผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าหรือดีกว่าปีที่ผ่านมา  และผลการประเมินคุณภาพ
ระดับวิทยาลัยผ่านการประเมินและดีกว่าปีที่ผ่านมา 
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 (๕)  ระบบการบริหารงานในวิทยาลัย  วิทยาลัยไม่ควรแบ่งหน่วยงาน
หรือหน่วยงานย่อยของวิทยาลัยมากเกินไป สังกัดของบุคลากรไม่กําหนดให้
สังกัดตํ่ากว่าสํานักงานคณบดี  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางการบริหารใดที่
แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรในลักษณะของประกาศวิทยาลัย สร้างหรือสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม
ในการบริหารภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารวิทยาลัยและ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยต้องสอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องภายใต้ความมีธรรมาภิบาล วิทยาลัยต้องเปิดเผยประกาศ คําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ส่งผลได้ผลเสียแก่บุคคลภายนอกและบุคลากร รวมทั้ง
ต้องเปิดเผยมติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและ
คณะกรรมการอ่ืนที่วิทยาลัยแต่งต้ังโดยให้เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
(ยกเว้นการประชุมลับหรือเอกสารลับ) 
๓. ปัญหาที่ต้องการให้คณบดีแก้ไข  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT ของ
วิทยาลัยนานาชาติ  ปีการศึกษาล่าสุด (ปีการศึกษา ๒๕๖๐)   ในภาพรวม มี
ระดับคะแนน ๓ จาก ๗ ระดับ (ซึ่งถือว่าค่อนข้างตํ่า และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ) ตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่ (จํานวน ๑๖ จาก ๑๗ ตัว
บ่งช้ี) ได้คะแนนระดับ ๓  ได้แก่ การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต การ
ได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ คุณภาพ
บัณฑิต ผลงานของผู้เรียน คุณสมบัติของอาจารย์ ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย การกํากับมาตรฐานหลักสูตร การบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารวิทยาลัย บุคลการได้รับการ
พัฒนา  การบริการวิชาการสังคมของวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ Student 
Mobility Green University  และการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนตัวบ่งช้ีที่ได้คะแนนระดับ ๔ (มีเพียง ๑ ตัวบ่งช้ี) ได้แก่ 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังน้ัน ผู้เสนอพึงนําตัวบ่งช้ีทุกตัวที่ได้
ระดับคะแนนตํ่ากว่า ๔ (จาก ๗ ระดับ)  มาพิจารณา โดยเสนอแนวทางในการ
ยกระดับผลการประเมินดังกล่าวรายตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมายที่
คาดหวังในแต่ละปีในช่วง ๔ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษาถัดจากปีที่เข้าดํารงตําแหน่ง 
เป็นต้นไป  
 นอกจากน้ัน ให้ผู้เสนอพิจารณาประเด็นปัญหาหรือโจทย์ ดังต่อไปน้ี 
โดยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
กล่าวคือ 
 ก.  ด้านการจัดการศึกษา 
 (๑)  ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๓๕   
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 (๒) จํานวนนิสิตต่างชาติมีสัดส่วนตํ่า จะแก้ไขอย่างไรที่เป็นรูปธรรม
และบังเกิดผลสําเร็จ และควรปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
 (๓)  การจัดการเรียนการสอน  ให้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการเรียนการสอน พิจารณาแนวทางการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานวิธีการต่างๆและการติดตาม
เทคโนโลยีให้ทันสมัย โดยคํานึงถึงนิสิตเป็นศูนย์กลาง สอบทานระบบและกลไก
ที่ให้บริการนิสิตว่าเพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพแล้วหรือไม่ ครอบคลุม ทั้ง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ (ที่ทันสมัย) ห้องสมุด และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนการทํา
กิจกรรมของนิสิต  กํากับดูแลการให้การเรียนการสอนและการสําเร็จการศึกษา
เป็นไปอย่างเหมาะสม อาทิ การจัดตารางเรียน พ้ืนที่การเรียนรู้ของนิสิต  
 (๓)  คณาจารย์ ในภาพรวม พึงยกระดับการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ และเพ่ิมคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น (ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิขาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขึ้นไป ร้อยละ ๐)  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์ให้มี
ความทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในเชิง
คุณธรรมจริยธรรมให้มากย่ิงขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถนําความรู้ไปสู่
การบริการวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถนําไปสู่การพัฒนาในรูปแบบ
ทางธุรกิจจนสามารถส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้ 
 ข.  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ พึงจัด
หรือปรับปรุงระบบกลไกการวิจัยให้เข้มแข็ง ที่จะส่งผลให้วิทยาลัยมีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่
มีศักยภาพสูงสามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ วิทยาลัยสามารถเป็นที่พ่ึงของประเทศหรือพ้ืนที่ได้จากการวิจัยและ
การบริการทางวิชาการ เพ่ิมการดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมผลงานการบริการ
วิชาการ สนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ค.  ด้านการบริหาร  
 (๑)  พึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทายของวิทยาลัย ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือนํามากําหนดทิศทางของวิทยาลัยที่เป็น
รูปธรรม  
 (๒)  สถานการณ์การเงินของวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่มั่นคง ควรเพ่ิม
ช่องทางของแหล่งรายได้อ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา พึงสอบทานและ
ทบทวนว่ารูปแบบการบริหารการเงินที่เป็นอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
วิทยาลัยในปัจจุบันหรือไม่  ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณภายในให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส 
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คุ้มค่า คุ้มทุน ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้บริหารรวมทั้งต้องเปิดเผย
สถานการณ์ทางการเงินและรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยแก่บุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ 
 (๓)  ปรับปรุงการบริหารงานในวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน อาทิ การบริหารงบประมาณให้โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร การปรับปรุงการบริหารที่ส่งผลให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยเป็นที่ต้ัง  การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของวิทยาลัยในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน 
การปรับปรุงการสื่อสารภายในวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าด้านตําแหน่งและสวัสดิการที่เพียงพอ
เหมาะสม การปรับระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นจริง ชัดเจน และโปร่งใส  เป็นต้น 
 อน่ึง เป้าหมายที่กําหนด และปัญหาที่ต้องการให้คณบดีแก้ไข อาจมี
ความซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน ผู้เสนออาจรวมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางการบริหารพร้อมในหัวข้อเดียวกันก็ได้  

รวม ๑๐๐   
 

หมายเหตุ  
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