ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธกี าร ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับคาจางใหสูงขึน้

เพื่ อ อนุ วั ต ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการบริ ห ารบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง กํ า หนดประกาศเรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้นไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้น”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย กอง สํานักงาน หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา
หมวด ๑
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย
เพื่อปรับคาจางใหสงู ขึ้น
ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับการบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี
และปริญญาโท ซึง่ ปฏิบัติงานมาแลวไมนอ ยกวาสองป และไดรับคาจางยังไมถงึ ขั้นที่สามตามบัญชีคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิทกี่ ําหนดขางตน ใหมีสทิ ธิยนื่ ขอรับ
การประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาทีอ่ าจารยได
ขอ ๕ กําหนดใหการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมีหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๑ ผูขอรับการประเมินตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดแก
๕.๑.๑ ไดรับการจางในตําแหนงอาจารยวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มาแลวไม
นอยกวา ๒ ป ทัง้ นี้ ไมรวมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาหรือฝกอบรม

๕.๑.๒ ไดปฏิบัติหนาที่สอนหรือชวยสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๕.๑.๓ นับตัง้ แตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไมเคยผานการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมากอน
๕.๒ ผูขอรับการประเมินมีความรูความสามารถดานการสอน และดานวิชาการอยูใน
เกณฑดี โดยอาจประเมินจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๕.๒.๑ ความสามารถดานการสอน
๕.๒.๑.๑ มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผลการสอนเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่วางไว
๕.๒.๑.๒ มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
๕.๒.๑.๓ มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา
๕.๒.๑.๔ มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ
วิชาอื่นที่เกี่ยวของ
๕.๒.๑.๕ มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควาศึกษา
เพิ่มเติม
๕.๒.๑.๖ มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกันตามความเหมาะสม
๕.๒.๑.๗ มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสม
๕.๒.๑.๘ มีความสามารถในการประเมินความรู ความเขาใจ ของผูเ รียนใน
วิชาที่สอน
๕.๒.๑.๙ มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
๕.๒.๒ ความสามารถดานวิชาการ
๕.๒.๒.๑ มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาที่ทําการสอน
เปนอยางดี
๕.๒.๒.๒ มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอน
เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ
๕.๒.๒.๓ มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่ทาํ การสอนอยูเสมอ
๕.๒.๒.๔ มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการ
๕.๓ มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก
งานสอนอยูในเกณฑดี เชน การเปนอาจารยที่ปรึกษา การใหบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือการใหบริการดานอื่นๆ
๒

๕.๔ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยอยูในเกณฑดี
โดยอาจประเมินจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๕.๔.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๕.๔.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งไมเขาใจหรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๕.๔.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ
และเต็มเวลา
๕.๔.๔ มีความประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของผูเรียนทั้งในเวลา
และนอกเวลา
๕.๔.๕ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนในกรณีที่ขาดการสอน
๕.๔.๖ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอปญหาสังคมที่เกี่ยวพันกับวิชาที่ตนสอน
และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข
๕.๔.๗ สงเสริมใหผูเรียนรูจักมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึกและมีความ
รับผิดชอบที่จะชวยเหลือสังคมตอไป
๔.๔.๘ เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายและงานบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
ขอ ๖
การประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๖.๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ประสงคจะขอรับการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย ยื่นคําขอรับการประเมินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก
หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน โดยจะตองสงเอกสารและผลงานประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๖.๑.๑ คูม ือการสอน ในกรณีที่เปนอาจารยผูสอน หรือ เอกสารที่ใชประกอบ
การสอน ในกรณีที่เปนอาจารยชว ยสอน พรอมวัสดุหรืออุปกรณประกอบ
การสอน
๖.๑.๒ รายงานผลการสอน พรอมผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๖.๒ เมื่อไดรับคําขอรับการประเมินดังกลาวแลวใหหวั หนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา
หรือผูที่มีฐานะเทียบเทา ซึง่ เปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการประเมิน เสนอแบบขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย ซึง่ ไดพิจารณาใหความเห็นแลว พรอมผลงานของผูขอรับ
การประเมิน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงาน และเมื่อ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงานเห็นชอบใหดาํ เนินการประเมินแลว ใหฝา ยการเจาหนาที่ของ

๓

หนวยงานประทับตราลงรับเรื่องที่มุมบนขวาของแบบขอรับการประเมินตามระเบียบงานสารบรรณเพื่อใชเปน
หลักฐานวันทีห่ นวยงานรับเรื่องไวเพื่อดําเนินการประเมินตอไปดวย
๖.๓ ใหหนวยงานมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยขึ้นเพื่อทําหนาที่ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ยื่นขอรับการประเมินที่
ยื่นขอรับการประเมินเปนการเฉพาะราย โดยใหคณะกรรมการดังกลาว มีองคประกอบ ดังนี้
๖.๓.๑ คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอาํ นวยการสถาบัน
หรือ หัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
ประธานกรรมการ
๖.๓.๒ รองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานัก / รองผูอํานวย
การสถาบัน หรือรองหัวหนาหนวยงานทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาซึ่งรับผิดชอบงานดานวิชาการ
กรรมการ
๖.๓.๓ ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
กรรมการ
๖.๓.๔ หัวหนาภาค / หัวหนาสาขาวิชา หรือผูมีฐานะ
เทียบเทาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับ
การประเมิน
กรรมการ
๖.๓.๕ เลขานุการคณะ / เลขานุการสํานัก / เลขานุการ
สถาบันหรือผูท ี่มีฐานะเทียบเทา
เลขานุการ
๖.๔ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยจะ
ตองดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
๖.๕ ใหประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่
อาจารย มีหนังสือแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยไดประชุมรวมกัน
เพื่อทําการประเมิน
ขอ ๗
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย
พิจารณาเห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ใหหนวยงานเสนอผลการ
ประเมินดังกลาวตอมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย
พิจารณาเห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมิน ผูขอรับการประเมินผูนั้น
จะขอรับการประเมินครั้งตอไปไดตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอครั้งกอน
ขอ ๘
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ผานการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยจะไดรับการปรับคาจางใหสูงขึ้นไมเกิน ๓ ขั้น โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุ

๔

ตามคุณวุฒิที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมินไดรับ
เรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย

หมวด ๒
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ เพือ่ ปรับคาจางใหสูงขึ้น

ขอ ๙ ใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทีไ่ ดรับการบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป และไดรับคาจางยังไมถึงขั้นที่สามตามบัญชีคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิทกี่ ําหนดขางตน ใหมีสทิ ธิยนื่
ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานได
ขอ ๑๐ กําหนดใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑๐.๑ ผูขอรับการประเมินตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดแก
๑๐.๑.๑ ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนง สายสนับสนุนวิชาการ
โดยใชวฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มาแลวไมนอ ยกวาสอง ป ทั้งนี้ ไมรวม
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาหรือฝกอบรม
๑๐.๑.๒ นับตั้งแตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไมเคยผานการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากอน
๑๐.๒ ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามรายการ ดังนี้
๑๐.๒.๑ ดานการปฏิบัติงานในหนาที่ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ประกอบดวย
(๑) คุณภาพงาน ปริมาณงาน
๕๐
คะแนน
(๒) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามดัชนีชวี้ ัด
การปฏิบัติงานตามตําแหนง (Key Performance
Indicator)
๕๐
คะแนน
(๓) งานบริหาร ธุรการและประสานงาน
๒๐
คะแนน
(๔) งานติดตามประเมินผลและแกปญหาการปฏิบัติงาน ๒๐
คะแนน
(๕) งานพิเศษอื่นๆ
๑๐
คะแนน
๕

๑๐.๒.๒ ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน
( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบดวย
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาที่
๑๐
คะแนน
(๒) ความอุตสาหะ
๑๐
คะแนน
(๓) มนุษยสัมพันธ
๑๐
คะแนน
(๔) การตัดสินใจ
๕
คะแนน
(๕) ความประพฤติ
๕
คะแนน
(๖) ความสามารถในการสื่อความหมาย
๕
คะแนน
(๗) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๕
คะแนน
๑๐.๓ ผูที่ผานการประเมิน ตองไดรับคะแนนในแตละดานไมนอยกวา รอยละ ๕๐ และตอง
ไดคะแนนรวมทั้ง ๒ ดาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐
ขอ ๑๑ กําหนดใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มีขนั้ ตอนการดําเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ประสงคจะขอรับการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน ยื่ น ขอรั บ การประเมิ น ตามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดใน
ภาคผนวก หมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน โดยแนบรายละเอียดผลงานที่ไดปฏิบัติ
นับตั้งแตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ เมื่อไดรับคําขอรับการประเมิน
ดังกลาวแลวใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณานําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับบัญชาระดับ
สูงสุดของหนวยงาน และเมื่อผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงานเห็นชอบใหดําเนินการประเมินแลว ให
ฝายการเจาหนาที่ของหนวยงานประทับตราลงรับเรื่องที่มุมบนขวาของแบบขอรับการประเมินตามระเบียบงาน
สารบรรณเพื่อใชเปนหลักฐานวันที่หนวยงานรับเรื่องไวเพื่อดําเนินการประเมินตอไปดวย
๑๑.๒
ใหหนวยงานที่ประสงคจะประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่ประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ที่ยื่นขอรับการประเมินเปนการเฉพาะราย โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาว มีองคประกอบ ดังนี้
๑๑.๒.๑ กรณีหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
(๑) รองอธิการบดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูขอรับ
การประเมิน
ประธานกรรมการ
(๒) ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
(๓) ผูอาํ นวยการกอง / ผูอํานวยการสํานักงาน ซึ่งเปน

๖

ผูบงั คับบัญชาของผูขอรับการประเมิน
(๔) หัวหนางานซึง่ เปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูยนื่ ขอรับการประเมิน
๑๑.๒.๒ กรณีหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
(๑) คณบดี / ผูอํานวยการสถาบัน / ผูอํานวยการสํานัก
(๒) ผูแทน ก.บ.ม.ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
(๓) เลขานุการคณะ / เลขานุการสถาบัน / เลขานุการสํานัก
(๔) หัวหนางานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูย ื่นขอรับการประเมิน

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
๑๑.๓ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจะตอง
ดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่ไดรับการแตงตั้ง
๑๑.๔ ใหประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
มีหนังสือแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหผขู อรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินและประสิทธิผลการปฏิบัติงานไดประชุมรวมกันเพื่อทําการประเมิน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พิจารณา
เห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ใหหนวยงานเสนอผลการประเมิน
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพิจารณา
เห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมิน ผูขอรับการประเมินผูนั้นจะขอรับ
การประเมินครั้งตอไปไดตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอครั้งกอน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ขอ ๑๓
ประสิทธิผลการปฏิบัตงาน จะไดรับการปรับคาจางใหสูงขึ้นไมเกิน ๓ ขั้น โดยนับตอจากอัตราคาจางแรก
บรรจุตามคุณวุฒิที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน
ไดรับเรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

๗

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๔ เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใชบงั คับแลว หากหนวยงานใดอยูร ะหวางดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับคาจางใหสูงขึน้ ใหดําเนินการตอไปตาม
แนวปฏิบัติเดิมจนกวาจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการดําเนินการ และใหใชหลักเกณฑ และวิธีการตามประกาศนี้
ในการดําเนินการประเมินฯ ครั้งตอไป

๘

