
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 

คร้ังที่  1/2565   

วันพุธ  ที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565   

ณ หองประชุม  1833  คณะวิทยาการจัดการ  และผานระบบออนไลน 

 
 

ผูมาประชุม 

1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล   รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์  กรรมการ 

4. อาจารยธิดารัตน ปนทอง   กรรมการ 

5. ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน   กรรมการ 

6. อาจารยกัลยา  ปุญญธรรม  กรรมการ 

7. ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ   กรรมการ 

8. นายวิบูลย  ทาบสุวรรณ  กรรมการ 

9. ผศ.ดร.มนตรี  วรภัทรทรัพย  กรรมการ 

10. นางทานตะวัน มณีวิหค   เลขานุการ 

11. นางสาวบงกชรัตน บัวทิพย   ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ไมมี 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กฤษฎา   สุริยวงค   รองคณบดี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  
 

 ประธานตรวจสอบองคประชุมครบถวนแลว  จึงดำเนินการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 

1.1 แนะนำคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 

ประธานแจงวา  เนื่องจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการชุดเดิมหมดวาระลง  

จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการชุดใหม  ดังนี้ 

1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล  ผูแทนรองคณบด ี 

3. อาจารย ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ ผูแทนประธานสาขา 

4. อาจารยธิดารัตน ปนทอง  ผูแทนประธานสาขา 

5. ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  ผูแทนคณาจารยประจำ  

6. อาจารยกัลยา  ปุญญธรรม ผูแทนคณาจารยประจำ  

7. ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ  ผูทรงคุณวุฒิ  

8. ผศ.ดร.มนตรี  วรภัทรทรัพย ผูทรงคุณวุฒิ  

9. นายวิบูลย  ทาบสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  

10.นางทานตะวัน มณีวิหค  หัวหนาสำนักงานคณบดี  

11.นางสาวบงกชรัตน บัวทิพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 จำนวนอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

ประธาน  รายงานจำนวนอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  ณ ปจจุบัน  

ดังนี้   

ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา จำนวน (คน) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ศาสตราจารย     

รองศาสตราจารย     

ผูชวยศาสตราจารย  7 5 12 

อาจารย  15 8 23 

รวม 35 
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ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 

1.ขาราชการ 1 

2.พนักงานมหาวิทยาลัย 7 

3.พนักงานราชการ 1 

รวม 9 

 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.3 จำนวนหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา 

ประธาน  รายงานจำนวนหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา  ของคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้   

   

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน 

ระดับปริญญาตร ี  

1. นิเทศศาสตร(นวัตกรรมการสื่อสาร) 109 

2. การบัญชี 255 

3. การจัดการ 290 

4. การจดัการทรัพยากรมนุษย 113 

5. การตลาดดิจิทัล 76 

6. การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผูประกอบการดิจิทัล 65 

รวม 908 

ระดับปริญญาโท  

1. การบริหารธุรกิจ 27 

รวม 27 

 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.4 กลยุทธและจุดเนน  จุดเปาหมาย  (Strategies & OKRs) 

ประธาน  แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา กลยุทธและจุดเนน  จุดเปาหมาย  ของคณะ

วิทยาการจัดการ  มี  4  ดานดังนี้   

1. MS Education facilities 

- พัฒนาความพรอมดานเครื่องมือในการเรียนรูของนักศึกษา 

- พัฒนาพ้ืนท่ี learning space ใหแกนักศึกษา 
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- เนนใหนักศึกษาไดคิดคนและพัฒนานวัตกรรมจากการทดลอง 

2. MS Learning center 

- พัฒนานักศึกษาสูการเปนผูประกอบการรุนใหม 

- พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตรและการมีสวนรวมชุมชน 

- ฝกปฏิบัติการในศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและพ้ืนท่ีชุมชน 

3. MS Social Engagement 

- การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในชุมชน 

- การบริการวิชาการท่ีบูรณาการการเรียนรูในชุมชน 

4. MS Student Development 

- พัฒนาทักษะดานวิศวกรสังคม (soft skill) 

- พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตรแตละสาขาวิชา 

 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.5 เปาหมายความสำเร็จในการพัฒนาคณะ 

ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดกำหนดเปาหมาย

ความสำเร็จในการพัฒนาคณะ ไวแลวนั้น  จึงขอแจงใหคณะกรรมการทราบ  ดังนี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการเรียน (3+1) (ทฤษฎีและปฏิบัติ + 

สหกิจศึกษา) และการจัดการเรียนในหลักสูตร 3 ป 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 

3. พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองกับการเรียนรูในระบบคลังหนวยกิต 

4. พัฒนาศูนยพัฒนาทักษะการเป นผูประกอบการใหม (Startup entrepreneurs 

center) 

5. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาผลงานวิจัยสูการเผยแพรตีพิมพในระดับชาติและ

นานาชาติ (TCI, ISI, Scopus) 

6. จัดตั้งรายการและสถานีสื่อบนชองทางยูทูบ (MS youtube chanel) 

 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   

ไมมี  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  แผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2565 - 2568 

ประธานแจงตอที่ประชุมใหทราบวา  เพื่อใหการดำเนินงานของคณะเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงไดปรับปรุงแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  ป  2565 – 2568  เพ่ือ

จัดทำใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยเพิ่มแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ  20  ป  และเพิ่มแผนยุทธศาสตรตามพระราโชบายของรัชกาลที่  10    

โดยไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5  ยุทธศาสตร  จึงนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหความ

เห็นชอบ  ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรคเพ่ือนำไปใชประโยชนตอชุมชน

และองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาทองถ่ินและชี้นำสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ทะนุบำรุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาองคกรท่ีมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล   

ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  ผูแทนคณาจารยประจำ  ชี้แจงเพิ่มเติมวา  แผนยุทธศาสตร

พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2565 – 2568  จะแตกตางจาก แผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะวิทยาการ

จัดการ  พ.ศ. 2561 – 2564  เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมประเด็น  ทรัพยากรบุคคลและมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ซ่ึง

จะสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

นายวิบูลย  ทาบสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอเสนอแนะวาบัณฑิตที่มีคุณภาพจริง ๆ ยังมี

อยูนอยเนื่องจากนักศึกษาสวนใหญขาดความม่ันใจในตัวเอง  ไมกลาตัดสินใจ  ไมกลาแสดงออก  จึงเสนอวา

ใหผลักดันนักศึกษานำสิ่งที่เรียนมาออกมาใช  ใหมีความมั่นใจ  มีความพรอมมีศักยภาพ  ถาสามารถ

ปรับปรุงเรื่องเหลานี้ได  นักศึกษาก็จะมีศักยภาพเทียบเทากับมหาวิทยาลัยอ่ืนได 

ผศ.ดร.มนตรี  วรภัทรทรัพย  ผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอเสนอแนะวา ในชวงระหวางการเรียนให

นักศึกษาไดเรียนรูดานการปฏิบัติจริง  และใหคลอบคลุมตอบสนองทุกสาขาวิชา  โดยเนนเทคโนโลยีดิจิทัล 

อาจารย ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ ์  ผู แทนประธานสาขา  เสนอวาควรใหมีการจัดตั้ง

หนวยงานจัดหารายได  เชน  ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย   โดยใหคณะสามารถบริหารจัดการไดเอง  

สามารถขับเคลื่อนใหทำงานไดงายข้ึน  โดยใหอยูในกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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4.1  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปการศึกษา  2564  (จากผลการ

ประเมินรอบปการศึกษา 2563) 

ประธาน  แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา  เพื ่อใหแผนพัฒนาคุณภาพไดเชื ่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ (Improvement plan)  ป

การศึกษา 2564  จึงนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
 

มติที ่ประชุม คณะกรรมการไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ป

การศึกษา 2564  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1  รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผศ.ดร. โสภาพร  กล่ำสกุล  ผูแทนรองคณบดี   แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  คะแนน

ประกันคุณภาพของฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ได  5  คะแนนเต็ม  มีระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  นวัตกรรม  การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  

(วช.)  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  และทุนรวม

ผูประกอบการ  ซึ่งทำรวมกับคณะวิทยาศาสตร  ในสวนงานบริการวิชาการมีการพัฒนานวัตกรรมชุมชน  

ดังนี้ 

 1. โครงการตามบริบท 1 คณะ 1 อำเภอ  มีการสรางกลุม  สรางตราสินคาเพชรยางหยอง  

(ขาวหลามสูญญากาศ)  สรางฐานเรียนรูชุมชน  นวัตกรรมชุมชน 

 2. การพัฒนาสื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 3. โครงการการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  OTOP  ใหเศรษฐกิจ

ฐานรากม่ันคงอยางยั่งยืน 

 4. โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน 

 5. โครงการพันธกิจสัมพันธ  (ภายใตการบริหารงานของสำนักวิจัยฯ โดยบูรณาการศาสตร

ทุกคณะวิชาภายใตโครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสูตำบล  

สรางรากแกวใหประเทศ : U2T) 

 นายวิบูลย  ทาบสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอเสนอแนะวางานวิจัยและบริการวิชาการของ

คณะมีความโดดเดนและนาสนใจ จึงเสนอใหเพิ่มการประชาสัมพันธในหลายชองทางเพื่อใหหนวยงาน

ภายนอกไดรับทราบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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 5.2  สรุปผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาพื้นที่บริการ

วิชาการป  งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ำสกุล  ผู แทนรองคณบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  สวนของ

งานวิจัยมีการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหทำวิจัยมากขึ้น  มีการหาทุนจากแหลงทุนภายนอก  มีการเผยแพร

งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  และในสวนของงานบริการวิชาการ  มีการพัฒนายกระดับสินคาชุมชน

สู OTOP  การทองเท่ียวโดยชุมชนเชื่อมโยงเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย  ของดียางหยอง – ยลวิถีของ

ดียางหยอง   

 ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวางานวิจัยควรมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรอือนุ

สิทธิบัตร และใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 5.3  แผนการดำเนนิงานบริการวิชาการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ำสกุล  ผู แทนรองคณบดี  แจงตอที ่ประชุมใหทราบวาแผนการ

ดำเนินการงานบริการวิชาการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2565  มีดังนี ้

 1. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

 2. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมมูลคา 

      - ผลิตภัณฑทองมวน  จำนวน  100 ชิ้น 

      - ผลิตภัณฑตระกราสาน  จำนวน  10  ชิ้น 

 3. ข้ึนทะเบียนผูประกอบการผลิตภัณฑ  OTOP 1  ผลิตภัณฑ  คือทองมวนยางหยอง 

 4. เสนทางทองเท่ียวชุมชน  (เชื่อมโยงฐานการเรียนรู  6  ฐาน) 

 5. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  5.4 รายงานสถานการณรับรองหลักสูตรตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  อาจารย ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ์  ผู แทนประธานสาขา  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีทั้งหมด  4  หลักสูตร  3  แขนงวิชา  มีการปรับปรุงหลักสูตรป  2564  ตาม

กระบวนการโดยไดผานการรับรองหลักสูตรครบทั้ง 4 หลักสูตรแลว  ซึ่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  อยูระหวาง

กระบวนการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี  สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท  มี 1 หลักสูตร  มีการปรับปรุง

หลักสูตรป 2565  เพ่ือเปดรับนักศึกษาตอไป 
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ลำดับ ช่ือหลักสูตร สถานะหลักสูตร 

1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

P/1 ผานการพิจารณาและความ

สอดคลองและออกรหัสหลักสูตร 

2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 

P/1 ผานการพิจารณาและความ

สอดคลองและออกรหัสหลักสูตร 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิขาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

P/1 ผานการพิจารณาและความ

สอดคลองและออกรหัสหลักสูตร 

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจฯ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564) 

P/1 ผานการพิจารณาและความ

สอดคลองและออกรหัสหลักสูตร 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

      

 5.5  รายงานสถานะจำนวนนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2565 

อาจารย ดร.กฤษฎา  สุริยวงค  รองคณบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จำนวนนักศึกษา

ใหมป  2565  มีจำนวนลดลง  มีการแนะแนวเชิงรุกรวมกับมหาวิทยาลัย  มีการขยายพ้ืนท่ีรับสมัครนักศึกษา  

แนะแนวออนไลน  จัดกิจกรรม  OPEN HOUSE   ทำสื่อการรับสมัครนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาติดตาม

คณะวิทยาการจัดการมากขึ้น  ซึ่งกลุมเปาหมายโรงเรียนที่จะไปแนะแนว  คือ  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดสมุทรสาคร   

ลำดับ สาขา ยืนยันสิทธิ์ จำนวนรับเพ่ิม 

1 นิเทศศาสตร 12 68 

2 บัญช ี 25 45 

3 บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 19 61 

4 บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 13 67 

5 บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยฯ) 4 76 

6 บริหารธุรกิจ (การจัดการสารสนเทศฯ) 4 76 

 รวม 77 393 

 

ผศ.ดร.มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธการรับสมัคร

นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เชน การ  Walk in  เขาโรงเรียนกลุมเปาหมาย หรือการนำเสนอทุนการศึกษาตาง ๆ   

เนื่องจากปจจุบันคูแขงมีเพิ่มมากขึ้น  โดยควรมีการวิเคราะหตัวเลขเชิงลึกจากกลุมเปาหมายของแตละ

โรงเรียนเพ่ือนำไปสูการปรับแผนการประชาสัมพันธในครั้งถัดไป 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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 5.6  รายงานการดำเนินกิจกรรม วิศวกรสังคมคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย ดร.กฤษฎา  สุริยวงค  รองคณบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวากิจกรรมวิศวกร

สังคม  คณะไดรับผิดชอบในพ้ืนท่ีของอำเภอทายาง โดยพ้ืนท่ีกลุมเปาหมายคือ โรงเรียนบานทาโล  และไดมี

การเพิ่มเพิ่มเติมพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  คือ โรงเรียนบานหนองพลับ  ซึ่งเปนโรงเรียนใน

เครือขายของมหาวิทยาลัย  โดยกอนลงพื้นท่ีคณะไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ  การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสราง ทักษะ Soft Skill ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม 

ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ำสกุล  ผูแทนรองคณบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการเขารวม

ประชุมและเปนวิทยากรทำใหมองเห็นชองทางในการทำวิจัยเพื่อตอบโจทกวิศวกรสังคม ซึ่งขณะนี้อยุ

ระหวางการดำเนินการขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  

   

      มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ไมมี 

 

 

ประธานกลาวขอบคุณและปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.30   น. 
 

 

                

(นางสาวบงกชรัตน  บัวทิพย)      (นางทานตะวัน  มณีวิหค) 

   ผูจดรายงานการประชุม                         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


	ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

