
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555– 2558) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555  เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 

 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 255 5 เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 255 5 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จ านวน 25 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับ
เป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100) จ านวน 6 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 
90) จ านวน 2 ตัวชี้วัด และหากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จ านวน 31 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม  มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด        
มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย 
(ร้อยละ 90 – 100) จ านวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (น้อยละร้อยละ 90) จ านวน 2 
ตัวชี้วัด  ได้แก่ (1) จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (2) จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สังคมศาสตร์  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล และภาคเอกชนมากข้ึน โดยมีการเปิด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต และตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ส่งผลให้มีการเลื่อนการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อของผู้สนใจ ดังนั้นจึงส่งผลให้จ านวนนิสิตที่
รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จ านวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอัน เกิดจากมหาวิทยาลัยมีระบบ และ
กลไกในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Center of Excellence) โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ กอปรกับมีหลายคณะ/ภาควิชา ที่
มีจ านวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งมีนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มี
ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 1 00) ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็น ผลอันเกิดจากการมหาวิทยาลัยมี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย และมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยชาวนา และการน าสมุนไพรไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ท าให้ทราบความต้องการของชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย    มีตัวชี้วัด
ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการ
ที่มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความความพร้อมทั้งด้านหน่วยงาน 
อาคารสถานที่ และงบประมาณในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เข้า
กับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของความเป็นไทยที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีนิสิต และ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด และมี
ผลการด าเนินการสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ขึ้นไป) ทั้ง 7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และติดตามการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี



 2 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน า
ข้อมูลด้านการเงินมาวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ และบริหารจัดการด้าน
การเงินได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

(รอบ 12 เดือน) 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.2555 

ร้อยละของ

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 

และมีคุณธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1 :  เพื่อสร้าง

โอกาสทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความมุ่งมั่นใน

การท างาน และมีทักษะทาง

วิทยาการที่ก้าวหน้า

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศและภูมิภาค

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

80 86.49 149.36 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 

78.00 78.40 100.51 

3. จ านวนนิสิตชาวต่างประเทศที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

180 339 188.33 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4,027 4,779 118.67 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

208 209 100.48 

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

2,938 3,087 105.07 

7. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

7,278 6,172 84.80 

8. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

481 550 114.35 

9. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

สังคมศาสตร ์

4,731 3,696 78.12 

10. จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21,555 24,049 111.57 

11. จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1,271 1,399 110.07 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.2555 

ร้อยละของ

การบรรลุ

เป้าหมาย 

12. จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน

สังคมศาสตร์ 

14,536 14,786 101.72 

13. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

100 100 100.00 

14. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

50 55.66 111.32 

15. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

22 21.01 95.50 

16. ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัด

ให้กับนิสิต (คะแนนเต็ม 5) 

5.0 5.0 100.00 

17. ระดับความส าเร็จของผลการ

พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 

3.5 3.92 112.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

การสร้างความเข้มแข็งด้าน

การวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อ

ผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์

ความรู้งานวิจัยขั้นสูง และ

สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

1. จ านวนผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

760 942 123.95 

2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่

ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

10 18 180.00 

3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า  

(หน่วย :บาท) 

 

 

200,000 310,875.27 155.44 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.2555 

ร้อยละของ

การบรรลุ

เป้าหมาย 

4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน

การเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้องต่อ

โครงการวิจัยทั้งหมด 

60.00 84.36 140.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อ

พัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

พัฒนา ในการแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนและสังคม อันจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

565 625 110.62 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ (คน) 21,000 29,510 140.52 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

80 93 116.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ความเป็นไทย  

เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อสืบ

สาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์

ความเป็นไทย มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่

วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

 

 

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

30 46 153.33 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม (คน) 

7,000 16,045 229.21 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.2555 

ร้อยละของ

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : เพื่อ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ มีสอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิ

บาล มีความโปร่งใส และร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม 

  

1. ระดับความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร  

(คะแนนเต็ม 5) 

5.0 5.0 100.00 

2. ระดับความส าเร็จของระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน (คะแนนเต็ม 5) 

5.0 5.0 100.00 

3. ร้อยละของการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

90 95 105.56 

4. ระดับความส าเร็จของผลการ

บริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์

(คะแนนเต็ม 5) 

4.0 5.0 125.00 

5. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนา

ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(คะแนนเต็ม 5) 

5.0 5.0 100.00 

6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณตามแผน 

90.00 

 

96.46 107.18 

7. ระดับความส าเร็จของระบบและ

กลไกการเงินและงบประมาณ 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.0 5.0 125.00 
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ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน  เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2555 

 

จากผลการด าเนินงานปี 2555 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) เมื่อเทียบกับเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 พบว่า การวัดผลในแต่ละตัวช้ีวัด สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

 
ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 

(สูงกว่าร้อยละ 100) 
ผลการด าเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับ

เป้าหมาย (ร้อยละ 90-100) 
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

(น้อยกว่าร้อยละ 90) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม (17 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2. จ านวนนิสิตชาวต่างประเทศท่ีศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิต 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
7. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8. จ านวนนิสิตที่คงอยูด่้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
9. จ านวนนิสิตที่คงอยูด่้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
10. จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน
สังคมศาสตร ์
11. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
12. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทาวิชาการ 
3. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
 

1. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สังคมศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย (4 ตัวช้ีวัด) 
1. จ านวนผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ
2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร 
3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 
4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน
การเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่อ
โครงการวิจัยทั้งหมด 
 

- - 
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ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 

(สูงกว่าร้อยละ 100) 
ผลการด าเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับ

เป้าหมาย (ร้อยละ 90-100) 
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

(น้อยกว่าร้อยละ 90) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (3 ตัวช้ีวัด) 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ (คน) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (2 ตัวช้ีวัด) 
1. จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (7 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละของการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
2. ระดับความส าเร็จของผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 
4. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

1. ระดับความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
2. ระดับความส าเร็จของระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

- 

 
 


