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เรื่อง การจัดระบบติดตามงานบริการวิชาการ 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  

ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีพันธกิจในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย มีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรที่จะต้องมีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และก ำหนดทิศทำง  
กำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและพัฒนำระบบกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
ให้มีประสิทธิภำพ โดยต้องมีกำรส ำรวจศักยภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำรกำรรับบริกำรวิชำกำรของชุมชน 
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่เป้ำหมำย เพ่ือพัฒนำแผนบริกำรวิชำกำรของส ำนักบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องควำมต้องกำร
ของชุมชนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น  
และหน่วยงำนภำยนอก  

ในปีงบประมำณ 2562 ผู้บริหำรร่วมกับบุคลำกรทุกกลุ่มงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ร่วมกันหำรือ 
โดยมีผลกำรด ำ เนินงำนบริกำรวิชำกำรที่ ผ่ ำนมำ เป็ นข้อมูลในกำรพิจำรณำ ร่ วมกันวิ เครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำน ได้ทรำบถึงเหตุปัจจัยที่ท ำให้เกิดปัญหำกำรติดตำมงำนบริกำรวิชำกำรที่ล่ำช้ำ และไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย คือ ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรติดตำมงำน จึงได้สรุปหัวข้อในกำรจัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง 
กำรติดตำมงำนบริกำรวิชำกำรข้ึน 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรแต่ละหน่วยงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงข้ันตอนกำร

ติดตำมงำนบริกำรวิชำกำร 
2.2 เพ่ือให้กำรติดตำมงำนบริกำรวิชำกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรแต่ละหน่วยงำน 

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้มีกำรระดมควำมคิด และมีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำกำรติดตำมงำนบริกำร
วิชำกำรเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ จึงได้ก ำหนดให้เป็นประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดระบบติดตำม
งำนบริกำรวิชำกำร” โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรไปพร้อมกับกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรมและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้กำรจัดระบบติดตำมงำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

ประชุมวำงแผน
ก ำหนดประเด็น

ควำมรู้

ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย

รวบรวมองค์
ควำมรู้

ด ำเนินกำรไป
พร้อมกำร

จัดกำรควำมรู้

เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดี



5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 

 
5.1 วางแผนการจัดระบบติดตามงาน และก าหนดแบบฟอร์มติดตามงานบริการวิชาการ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำรจัดท ำแบบฟอร์มสรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี และแบบฟอร์มเล่มสรุปโครงกำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรทุกไตรมำส และส่งสรุปเล่มโครงกำรเมื่อด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

5.2 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัยเพ่ือท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
5.3 แจ้งทุกคณะ ส านัก สถาบันรับทราบ และปฏิบัติร่วมกัน 
ท ำบันทึกข้อควำมพร้อมแนบแบบฟอร์มติดตำมกำรด ำเนินงำนของทุกคณะตำมก ำหนดระยะเวลำ 
5.4 ติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการ รายไตรมาสและส่งเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ท ำบันทึกข้อควำมพร้อมแนบแบบฟอร์มติดตำมกำรด ำเนินงำนของทุกคณะตำมก ำหนดระยะเวลำ 
5.5 จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามงาน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 
 
 
 
 
 

วำงแผนกำรจัดระบบติดตำมงำน 

และก ำหนดแบบฟอร์มติดตำมงำนบริกำรวิชำกำร

น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรระดับ
มหำวิทยำลัย

แจ้งทุกคณะ ส ำนัก สถำบันรับทรำบ และปฏิบัติร่วมกัน

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร รำยไตรมำสและส่ง
เล่มสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมงำนประจ ำปี



6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 6.1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ เป็นที่ปรึกษำ และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน 
 6.2  บุคลำกรสำมำรถน ำ และใช้เป็นเครื่องมือติดตำมกำรผลกำรด ำเนินงำน 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1  ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำรสำมำรถแนวปฏิบัติในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนบริกำร
วิชำกำรไปใช้กับกำรปฏิบัติงำนจริง 
 7.2 ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนอ่ืนๆ ในมหำวิทยำลัยได้น ำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับส่วน
งำนที่รับผิดชอบ 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
 8.2 กำรสังเกต พูดคุยกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีงบประมาณ 2562 
คณะ/ส านัก/สถาบัน.................................................................... 

 
 

 
 

ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา 
จัดโครงการ 

 

จ านวน ผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

(คน) 

การประเมินผล การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การส่งเล่ม
รายงานสรุปผล

โครงการฯ 

แหล่ง
งบประม

าณ 
ความรู้/ความ
เข้าใจ ( %) 

ความพึง
พอใจ( %) 

การใช้ 
ประโยชน์(%) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ได้รับ ใช้จริง ส่ง
แล้ว 

ยังไม่
ส่ง 
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แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ปีงบประมาณ .................... ประจ าไตรมาสที่ ................. 

 
คณะ/ส านัก/สถาบัน.................................................................. วันที่รายงานผล ............................................................ 
ชื่อโครงการ
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... .................................................................. ...............  
ผู้ประสานงานโครงการ...............................................................................โทรศัพท์มือถือ............................................... 
โทรศัพท์ภายในที่ท างาน...................................................อีเมล.์....................................................................... ................ 
สถานะโครงการปัจจุบัน   [     ] 1. เสร็จสิ้นโครงกำร 100 % 
    [     ] 2. ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ แล้วเสร็จประมำณ..............%  
    [     ] 3. ยังไมได้ด ำเนินกำร 
    [     ] 4. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... ............................. 
ที่มา/หลักการและเหตุผลของโครงการ
......................................................................... ...................................................................................................................
................................................................................................................................... ......................................................... 
วัตถุประสงค์โครงการ
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................... .................................................................................................................  
จุดเด่นของโครงการ  
............................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
กลุ่มเป้าหมาย
............................................................................. .............................................................................................................. 
สถานที่ด าเนินการ(ระบุชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน) ..................................................................................................................... 
ต ำบล.................................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด.............................................................. 
พิกัดหมู่บ้านหรือชุมชนที่ให้บริการวิชาการ (ละติจูด / ลองจิจูด) * .............................................................................. 
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
.......................................................................................................... ..................................................................................
................................................................. ...........................................................................................................................  
สภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
.......................................................................................................... ..................................................................................
................................................................. .......................................................................................................................... 
ลักษณะของการด าเนินงานโครงการ 
.......................................................................................................... ..................................................................................
ผู้ประสานงานในพื้นที่ชื่อ................................................................ต าแหน่ง....................................................................
โทรศัพท์...................................อีเมล.............................................จุดนัดพบ..................................................................... 
ระยะเวลาจัดโครงการ        แผน.............................................. ไตรมำสที่ ............................................................. 
     ผล................................................ ไตรมำสที่ .............................................................. 
วันที่เริ่มโครงการ....................................................วันที่สิ้นสุดโครงการ........................................................................... 
  

UNISERV-R01 
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ผู้ก าหนดความต้องการ (ชุมชน/มรภ.ก าหนดเอง/อ่ืนๆ) ................................................................................................
ค่าลงทะเบียนที่เก็บได้............................................บำท รายได้หักเข้ามหาวิทยาลัย.................................................บำท 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)  แผน.......................................................... ผล............................................................ 
การประเมินผล  

 แผน ผล 
ควำมรู้/ควำมเข้ำใจ (%)   
ควำมพึงพอใจ (%)    
กำรใช้ประโยชน์ (%)   
 
การใช้จ่ายงบประมาณ (บำท)  ได้รับ.........................................................ใช้จริง........................................................  
แหล่งงบประมาณโครงการ (กรณีได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น โปรดระบุเพ่ิมเติม) 
.......................................................................................................... .................................................................................. 
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ............................................................................................................................................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต ปริมาณ 
  
  
ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ  
.............................................................. .................................................................................................................... ..........  
ผลส าเร็จโครงการ 
.......................................................................................................... ..................................................................................
................................................................. ...........................................................................................................................  
รางวัลที่ได้จากการด าเนินโครงการ................................................................................................................................... 
ปัญหาที่พบในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 
  
  
ความต่อเนื่องของโครงการ [     ] โครงกำรใหม่ [     ]  โครงกำรต่อเนื่อง เป็นปีที่ .......... ตั้งแต่ปี..........ถึง....................  
กรณีเป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพ่ิมควำมเข้มข้นของโครงกำร 
.......................................................................................................... ..................................................................................
................................................................. ...........................................................................................................................  
มิติของโครงการ [     ] เศรษฐกิจ [     ]  สังคม [     ] สิ่งแวดล้อม [     ]  กำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในโครงการ [     ] น ำมำใช้ประโยชน์ [     ]  ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ 
จากงานวิจัยเรื่อง................................................................................................................... ............................................ 
ปี....................................ชื่อผู้แต่ง................................................................................................ ....................................... 
โครงการต่อยอดในอนาคต
..................................................................................................................... ......................................................................  
 
การส่งเล่มรายงานสรุปผลโครงการที่ส านักบริการวิชาการ [     ] ส่งแล้ว [     ]  ยังไม่ส่ง 
การส่งซีดีโครงการให้ส านักบริการวิชาการ [     ] ส่งแล้ว [     ]  ยังไม่ส่ง 



 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัรำชภัฏร ำไพพรรณี | www.uniserv.rbru.ac.th | 081-811-3048  

ภาพกิจกรรมด าเนินโครงการ (พร้อมค าอธิบายรูปกิจกรรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ไฟล์สรุปโครงกำรนี้ (.docx) ส่งมำท่ี uniserv@rbru.ac.th หรือ E-Document ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
2. กรณีแนบไฟล์ไม่ได้ กรุณำน ำไฟล์เข้ำ Google Drive หรือ One Drive แล้วเปิดสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูล และส่งลิงค์มำทำง
อีเมล uniserv@rbru.ac.th  
3. เอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ส ำนักบริกำรวิชำกำร www.uniserv.rbru.ac.th 
4. ติดต่อส ำนักบริกำรวิชำกำร โทรศัพท์ภำยใน 11400  
  
   

แทรกรูปภำพกิจกรรม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 10 รูป กรณีโครงกำรเสร็จ 100%  

(พรอ้มค ำอธิบำยรูปกิจกรรม) 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
โครงการ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้จัดท ารายงาน/สังกัด) 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบปก 
 

โลโกค้ณะ/
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สารบัญ  
บทสรุป  
บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการ  
ภาคผนวก  
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บทสรุป 
(เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 

 
(ย่อหน้าแรก) ให้เขียนสรุปชื่อโครงการ….วัตถุประสงค์โครงการ…เป้าหมายโครงการ….

หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ…. (ดูจากโครงการ) 
 
 

(ย่อหน้าที่สอง) ให้เขียนสรุปว่าได้ด าเนินการโครงการนี้ ที่ไหน / เมื่อไหร่ / มีข้ันตอนด าเนินการ
ที่ส าคัญอย่างไร / ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่ และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร ผลการด าเนินการ

โครงการสรุปได้ดังนี้ … 
 
 

(ย่อหน้าสุดท้าย) สรุปผลการประเมินตามวัตถุของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร
(ประสิทธิผลของโครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียง

ค่าเฉลี่ยหรือร้อยละและเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รูปแบบการเขียนสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
เป็นการเขียนใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของโครงการ การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ย่อหน้าแรก เขียน
จากหลักการและเหตผุลหรือความเป็นมาของโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ และย่อหน้าท่ีสอง เขียนใหเ้ห็นความจ าเป็นของการ
ประเมินและการรายงานผลโครงการ (เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการ และน าไปสู่การจัดโครงการครั้งต่อไปรวมทั้งการวางแผนจัดท าโครงการครั้งต่อไป) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
              เป็นการเขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  โดยระบุดังนี้ 

1. เพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
ในเรื่องต่อไปนี้ (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ)  รวมทั้งประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
โครงการ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 

1.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
1.4 วิธีการด าเนินงาน 
1.5 ระยะเวลาด าเนินและสถานที่ 
1.6 งบประมาณ  
1.7 การประเมินผล/ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

 

 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ผลการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 
2.1 สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ -จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ – จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มาจริง 
2.2 วิทยากรโครงการ 
2.3 สถานที่จัดโครงการ 
2.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
2.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ -งบประมาณโครงการ(ในโครงการระบุกี่บาท-ใช้จรงิก่ีบาท) 
2.6 ผลการด าเนินโครงการ  
-รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ 
น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ  และตามด้วยข้อมูลผล การประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
1 ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ ท้ังการเตรียมการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ผลที่
ได้จากการด าเนินงานท้ังในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ช้ินงาน เป็นต้น 
2 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ  เพื่อต าอบค าถามว่าโครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หรือไม่อยา่งไร  (ตามทีร่ะบไุว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ และตามที่ระบุไว้ในโครงการ)  อาจ
เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาโดยมผีลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู ้
ร้อยละ… ความคิดเห็นของผู้เข้ารว่มโครงการทีม่ีต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียต่อโครงการและการด าเนินงานโครงการ  โดยหาค่าเฉลี่ยหรือคา่ร้อยละและการแจงนับจากความคิดเห็น
อื่นๆ หรือข้อเสนอแนะของผูร้่วมโครงการ 
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3. -ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ – ตัวชี้วัดที่ท าได้จริง 
-จัดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
-ประโยชน์และความคุ้มค่า (ในมุมมองของผู้จัดโครงการ/ในมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
-สรุปผลแบบประเมินโครงการ 
 
 
 

  
ภาคผนวก  
  
-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   

-  รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ 
-  ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
-  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
-  เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ
(ใส่แผ่นซีดีประกอบมา) 
-  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน 

ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ (จ านวน 15-20 ภาพ) 
 

หมายเหตุ  อาจเพิ่มเติมหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการได้ 
 

 
 

 
  

 


