
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์ และวธีิการแต่งตั$งอาจารย์พเิศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย์พเิศษและศาสตราจารย์พเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 เพื�ออนุวติัมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที�เกี�ยวกับ
คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์และวธีิการแต่งตั,งอาจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษและ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมครั, งที�  ๒/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
สภามหาวทิยาลยัจึงออกขอ้บงัคบัไวด้งันี,  
 ขอ้  ๑ ข้อบังคับนี, เ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั, งอาจารย์พิเศษ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ้  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี, ตั, งแต่วนัถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป เพียงเท่าที�ไม่ขัดหรือแยง้กับ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั, งอาจารย์พิ เศษ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ รองศาสตราจารย์พิ เศษและ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  ที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 ขอ้  ๓ ในขอ้บงัคบันี,  
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  “สภามหาวทิยาลยั”   หมายความวา่   สภามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่   อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  “คณาจารย์ประจาํ”  หมายความว่า   คณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   
ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๗  และพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  
ตาํแหน่งวิชาการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที�  ๒)           
พ.ศ.๒๕๕๑ 
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  “อาจารยพ์ิเศษ”   หมายความว่า   ผูมี้คุณวุฒิเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาํใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ซึ� งอธิการบดีแต่งตั,งประจาํปีการศึกษา ตามที�ระบุไวใ้นมาตรา  ๓๑(๗)  
แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  และตอ้งเป็นผูที้�รับผิดชอบและมีชั�วโมงสอนประจาํ
วชิาหนึ�งวชิาใดที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีในแต่ละภาคการศึกษาที�ทาํการสอน 
 “ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ”   หมายความว่า                
ผู ้ช่ วย ศ า ส ตรา จา รย์พิ เศษ  รอง ศ า ส ตรา จา รย์พิ เศ ษ  แล ะ ศ า ส ตรา จา รย์พิ เศ ษ  ตา ม ม า ตรา  ๕๒                           
แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ้  ๔ ผูที้�จะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั,งเป็นอาจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาไม่ตํ�ากวา่ระดบั
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูมี้ความรู้หรือเชี�ยวชาญเฉพาะ ที�เป็นที�ยอมรับในสาขาวิชาการนั,น ๆ     
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/สาขาในการเชิญ
มาเป็นอาจารยพ์ิเศษ 
 ขอ้  ๕ อาจารยพ์ิเศษที�จะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั,งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษจะตอ้งมีคุณสมบติั
และผลงานทางวชิาการดงัต่อไปนี,  
  ๕.๑  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

๕.๑.๑ กรณีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าต้องดาํรงตาํแหน่ง
อาจารยพ์ิเศษและไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๙ ปี หรือ 

๕.๑.๒ กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตอ้งดาํรงตาํแหน่ง
อาจารยพ์ิเศษและไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี หรือ 

๕.๑.๓ กรณีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตอ้งดาํรงตาํแหน่ง
อาจารยพ์ิเศษและไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี 
  ๕.๒  ผลการสอน มีชั�วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ� งที�ก ําหนดไวใ้นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั  มีความชาํนาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอนที�ผลิตขึ,นตามภาระงานสอน  
ซึ� งมีคุณภาพดีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ โดยผา่นการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง
ทางวชิาการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ๕.๓  ผลงานทางวชิาการ  ประกอบดว้ยผลงานต่อไปนี,  
   ๕.๓.๑ ผลงานวิจัยซึ� งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที�  ก.พ.อ. 
กาํหนด ทั,งนี,  ไม่นบังานวจิยัที�ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื�อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ หรือ 
   ๕.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื�นๆ ซึ� งมีคุณภาพดี  และ 
   ๕.๓.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตาํรา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซึ� งมี
คุณภาพดี  และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด 
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  ๕.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณาแต่งตั,งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  ดงันี,  
   ๕.๔.๑ ตอ้งมีความซื�อสัตยท์างวิชาการ  ไม่นาํผลงานของผูอื้�นมาเป็นผลงานของ
ตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอื้�น  รวมทั, งไม่นําผลงานของตนเองในเรื� องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการมากกวา่หนึ�งฉบบั  ในลกัษณะที�จะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 
   ๕.๔.๒ ตอ้งให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที�มาของข้อมูลที�นํามาใช้ใน
ผลงานทางวชิาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 
   ๕.๔.๓ ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผูอื้�นและสิทธิมนุษยชน 
   ๕.๔.๔ ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ 
ไม่มีอคติมาเกี�ยวขอ้งและเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี�ยงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์
ส่วนตวั  หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอื้�นและเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 
   ๕.๔.๕ ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางที�ชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
 ขอ้   ๖ อาจารยพ์ิเศษที�จะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั,งเป็นรองศาสตราจารยพ์ิเศษจะตอ้งมีคุณสมบติั
และผลงานทางวชิาการดงัต่อไปนี,  
  ๖ .๑  คุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่ง   จะต้องดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ห รือ                         
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษและไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ปี 
  ๖.๒  ผลการสอน  มีชั�วโมงสอนประจาํวิชาหนึ� งวิชาใดที�กําหนดไวใ้นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั  และมีความชาํนาญพิเศษในการสอนและเสนอเอกสารคาํสอนที�ผลิตขึ,นตามภาระงานสอน    
ซึ� งมีคุณภาพดีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้  โดยผา่นการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง
ทางวชิาการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ๖.๓  ผลงานทางวชิาการ  ประกอบดว้ยผลงาน  ต่อไปนี,  

๖.๓.๑ ผลงานวจิยัที�มีคุณภาพดีและไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด  
ทั,งนี, ไม่นบังานวจิยัที�ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื�อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ  หรือ 
   ๖.๓.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื�น  ซึ� งมีคุณภาพดี  และ 
   ๖.๓.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตาํรา  หรือหนงัสือ  ซึ� งมีคุณภาพดีและไดรั้บ
การเผยแพร่ตามเกณฑที์�  ก.พ.อ. กาํหนด 
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   ผลงานทางวชิาการตามขอ้  ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ตอ้งไม่ซํ, ากบัผลงานที�ไดเ้คยใชส้ําหรับ
การพิจารณาแต่งตั,งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยห์รือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษมาแลว้  ทั,งนี,   จะตอ้งมีผลงานทาง
วชิาการที�เพิ�มขึ,นหลงัจากไดรั้บแต่งตั,งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์รือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษดว้ย 
  ๖.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง                           
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  ตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ๕.๔ 
 ขอ้   ๗ อาจารยพ์ิเศษที�จะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั,งเป็นศาสตราจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นผูซึ้� งเป็นหรือ
เคยเป็นรองศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยพ์ิเศษและมีความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษในวชิาที�ผูน้ั,นทาํการสอน  
และจะตอ้งมีคุณสมบติัและผลงานทางวชิาการ  ดงัต่อไปนี, 
  ๗.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  จะต้องเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ                    
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  และปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๒  ปี   
  ๗.๒  ผลการสอน  มีชั�วโมงสอนประจําวิชาหนึ� งวิชาใดที�กําหนดไว้ในหลักสูตร                      
ของมหาวิทยาลัย  และมีความเชี�ยวชาญในการสอน  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตาํแหน่งทางวชิาการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ๗.๓  ผลงานทางวชิาการ   ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้ ๒  วธีิ  ดงันี, 
   วธีิที�  ๑  ประกอบดว้ยผลงาน  ต่อไปนี, 
   (๑)  ผลงานวิจยัซึ� งมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. 
กาํหนด  ทั,งนี,   ไม่นบังานวจิยัที�ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื�อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ  หรือ 
   (๒)  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื�น  ซึ� งมีคุณภาพดีมาก  และ 
   (๓)  ผลงานแต่ง  ตาํรา หรือหนงัสือ  ซึ� งมีคุณภาพดีมากและไดรั้บการเผยแพร่ตาม
เกณฑที์�  ก.พ.อ. กาํหนด 
   วธีิที�  ๒  ประกอบดว้ยผลงาน  ต่อไปนี, 
   (๑)  ผลงานวิจยัซึ� งมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. 
กาํหนด  ทั,งนี,   ไม่นบังานวจิยัที�ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื�อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ  หรือ 
   (๒)  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื�น  ซึ� งมีคุณภาพดีเด่น  และ 
   (๓)  ผลงานแต่งตาํรา หรือหนงัสือ  ซึ� งมีคุณภาพดีเด่นและไดรั้บการเผยแพร่ตาม
เกณฑที์�  ก.พ.อ. กาํหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๗.๓  ต้องไม่ซํ, ากับผลงานที�ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งตั,งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยห์รือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษและรองศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยพ์ิเศษ
มาแลว้  ทั,งนี,   ตอ้งมีผลงานทางวชิาการที�เพิ�มขึ,นหลงัจากไดรั้บแต่งตั,งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยห์รือ
รองศาสตราจารยพ์ิเศษดว้ย 
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  ๗.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  ในการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ  ตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้  ๕.๔ 
 ขอ้   ๘ ในกรณีที�อาจารย์พิเศษเคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติงานเป็นคณาจารย์ประจาํสังกัด
มหาวิทยาลัย  หรือเคยสอนในสถาบนัอื�นที�มีหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลยัรับรอง  ให้นับจาํนวนปีที�อาจารย์พิเศษผูน้ั,นได้เคยปฏิบติัหน้าที�ดังกล่าวก่อนที�จะมาดาํรง
ตาํแหน่งอาจารยพ์ิเศษของมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเวลาที�ระบุไวใ้นขอ้  ๕.๑  ขอ้  ๖.๑  และขอ้  ๗.๑  ไดเ้ต็ม
จาํนวน 
  กรณีเวลาการปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้  ๕.๑  ขอ้ ๖.๑  และขอ้ ๗.๑  สามารถนบัรวมระยะเวลา
ปฏิบติังาน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  เป็น  ๑  ปีการศึกษา  แมว้า่จะมิใช่  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกนั 
 ขอ้   ๙ การแต่งตั,งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษและศาสตราจารยพ์ิเศษ  ให้นาํ
หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั,งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารย ์ โดยวธีิปกติตามประกาศ  ก.พ.อ.  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีที�ใชบ้งัคบัอยู่
ขณะนั,นๆ  มาใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้  ๑๐ ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�ง  สภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั,งคณะกรรมการ
ขึ,นมาคณะหนึ� ง  จาํนวนไม่น้อยกว่า  ๗  คน  ซึ� งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทน
ผูบ้ริหาร  ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํและประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเป็นกรรมการ  เพื�อคดัเลือกหรือ
เสนอแต่งตั,งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งอาจารยพ์ิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ หรือ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  แลว้แต่กรณีเป็นกรณีพิเศษจากบุคคลที�มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที�ต่างไปจากที�
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี, ก็ได ้ เช่น  การเสนอแต่งตั,งอาจารยพ์ิเศษให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  
โดยที�ผูน้ั,นมิไดด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์รือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษมาก่อน  หรือเสนอขอแต่งตั,ง
ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  ซึ� งปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาที�กําหนดให้ดํารงตําแหน่ง                     
รองศาสตราจารย์พิเศษ  หรือแต่งตั, งให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการที�สูงขึ, น  โดยเปลี�ยนแปลงสาขาวิชา
เชี�ยวชาญ  หรือแต่งตั, งให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี�ยวชาญที�แตกต่างไปจากสาขาวิชา
เชี�ยวชาญเดิม  เป็นตน้  ทั,งนี,   ผูไ้ดรั้บคดัเลือกหรือเสนอแต่งตั,งจะตอ้งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาและเป็นที�
ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  โดยตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษและรองศาสตราจารยพ์ิเศษ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั, ง  ส่วนตาํแหน่งศาสตราจารย์พิเศษให้นําเสนอ                
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั,ง 
 ขอ้  ๑๑ ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษและผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  
มีสิทธิใช้ตาํแหน่งศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  หรือผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  แลว้แต่กรณี  
เป็นคาํนาํหนา้นามเพื�อแสดงวทิยฐานะไดต้ลอดไป 
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 ขอ้  ๑๒  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี,   มีอาํนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือแนว
ปฏิบติัเกี�ยวกบัขอ้บงัคบั  และเป็นผูว้นิิจฉยัชี,ขาดในกรณีที�มีปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบันี, 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที�   ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 
 
 
        (นายพิศิษฐ ์    วรอุไร) 
     นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 
 


