
รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบียนการศึกษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร 1 สรางกระบวนการใหบริการทางการศึกษาอยางมีนวัตกรรม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนสําคัญ (ยุทธศาสตรที่ 1 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปรญิญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ใหแกนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สูสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค (กลยุทธที่ 1 ของ มร.)  

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1. โครงการแนะแนวเชิงรุกสู

สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทัว่ทุกภูมิภาค 

         

 1.1 จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับ  

การแนะแนวการศึกษา 

คาเปาหมาย 

40 

โครงการแนะแนวเชิงรุกสูสถานศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล 

และทั่วทุกภูมิภาค 

ตุลาคม 2557 

ถึง 

กันยายน 2558 

- 442,000.-บาท 

722,800.-บาท 

 

- - - ฝายบริการวิชาการและ

สารสนเทศ 

 1.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการสถานศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค 

คาเปาหมาย 

4.00 

        

          

 

 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) 

 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในระดับปรญิญาตรีและรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ใหแกนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สูสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค (กลยุทธที่ 1 ของ มร.) 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ 

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

2. โครงการกาวแรกสูรั้วราม          

 2.1 จํานวนผูเขารวม 

 

คาเปาหมาย 

200 

โครงการกาวแรกสูรั้วราม - 5,000.-บาท - - - ฝายบริการวิชาการ 

และสารสนเทศ 

 2.2 ระดับความพงึพอใจ 

ของผูรับบริการ 

คาเปาหมาย 

4.00 

 

มีนาคม 2558 

ถึง 

พฤษภาคม 2558    

- 

  

          

*หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ  

1.  .....งบกลาง มร. จํานวน 1,144,800.-บาท... 

2.  ................................................................... 

  ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3) 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบียนการศึกษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการดานทะเบียนการศึกษา  (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพงานบริการดานทะเบียนใหมีมาตรฐานตามขอกําหนด ISO  (กลยุทธที่ 4 ของ มร.)   

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ  

ในการใหบริการของ สวป.  

แกผูรับบริการ 

 1.1 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและถูกตอง 

 

 

 

คาเปาหมาย 

4 

 

 

 

โครงสํารวจความพึงพอใจในการให 

บริการของ สวป. แกผูรับบริการ 

 

 

 

1. มกราคม ถึง 

มิถุนายน 

2558 

2. กรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม  

2558  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- คณะกรรมการ

บริหารงานคุณภาพ  

          

*หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ  

1.  .............................................. 

2. .............................................. 

  ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4) 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการดานทะเบียนการศึกษา  (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  (กลยุทธที่ 5 ของ มร.)   

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุน 

         

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“เทคนิคการเปนวิทยากรแนะแนว

การศึกษา” 

ธันวาคม 

2557 

 40,000.-บาท - - - คาเปาหมาย 

3.51 

คาเปาหมาย 

3.51 

คาเปาหมาย 

90 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การเขียนหนังสือราชการและ 

การจดรายงานการประชุม” 

กุมภาพันธ 

2558 

 40,000.-บาท - - - 

- คณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนา 

 

- งานบริหารและธุรการ 

 1.1 ระดับความพงึพอใจ 

ของผูเขารวมโครงการ 

 1.2 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของการนําไปใชประโยชน 

 1.3 รอยละการบรรลุผลสมัฤทธิ์

ของแผนพัฒนาบคุลากรและ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“บุคลิกภาพเพื่อสรางความสําเร็จ 

ในการปฏิบัติงาน” 

เมษายน ถึง 

พฤษภาคม 

2558 

 20,000.-บาท - - - - คณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนา 

 

          

* หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 

1.  .............................................. 

2. .............................................. 
  

ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 

 

 

 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5) 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการดานทะเบียนการศึกษา  (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 4  ปรับปรุงระบบงานใหทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม  (กลยุทธที่ 6 ของ มร.)   

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

2. โครงการระบบฐานขอมูลเอกสาร

ผลสอบนักศึกษาและทะเบียน

นักศึกษา 

 2.1 รอยละของผลสําเร็จของ 

แผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 2.2  คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ 

 

 

 

คาเปาหมาย 

50 

 

คาเปาหมาย 

3.51 

 

 

 

1. โครงการระบบฐานขอมูลเอกสาร 

ผลสอบนักศึกษา รหัส 14-42 

 
 

2. โครงการระบบฐานขอมูลเอกสาร

ทะเบียนนักศึกษา รหัส 43 - ปจจุบัน 

 

 

 

ตุลาคม 2557 

ถึง 

สิงหาคม 2558 
 

ตุลาคม 2557 

ถึง 

สิงหาคม 2558 

  

 

 

650,000.-บาท 

 

 
 

1,400,000.-บาท 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

 

 

- ฝายกรรมวิธีขอมูล 

 

 

 

- ฝายกรรมวิธีขอมูล  

* หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 

1.  .............................................. 

2. .............................................. 
  

ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 

 

 

 

 

 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6) 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบียนการศึกษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนับสนุน บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  (ยุทธศาสตรที่ 4 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 5  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและใหการสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา  (กลยุทธที่ 7 ของ มร.)    

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1. โครงการผลิตงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 

         

1.1 จํานวนงานวิจัย  คาเปาหมาย 

1 

เรื่อง “แรงจูงใจในการสมคัรเปนนักศึกษา

ใหมของนักศึกษาที่หมดสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตุลาคม 2557 ถึง 

กันยายน 2558 

- 100,000.-บาท - - - ผูวิจัย 

1. นางรุงระวี  ชาติไทย 

2. นางสาวจดิาภา จริตกาย 

 1.2 รอยละของจาํนวนงานวิจัย

หรือสรางสรรคที่แลวเสร็จ 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของนักวิจัย 

คาเปาหมาย 

100 

        

*หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 

1. .............................................. 

2. ..............................................   ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 

  รอบ 12 เดือน 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (7) 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบียนการศึกษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพทันสมัย  (ยุทธศาสตรที่ 6 ของ มร.)  

กลยุทธที่ 6  ปรับปรุงระบบงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  (กลยุทธที่ 10 ของ มร.)    เดือน 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ 

จายจริง 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1. โครงการรักษามาตรฐานและ

ระยะเวลาการใหบริการตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) 

         

 1.1 จํานวนกิจกรรม 

 

คาเปาหมาย 

12 

โครงการรักษามาตรฐานและระยะเวลา

ใหการใหบริการตามประกาศ 

- - - - - - คณะกรรมการ ก.พ.ร. 

 1.2 รอยละของกิจกรรม 

ที่ดําเนินการรักษามาตรฐาน  

และระยะเวลาการใหบริการ 

มีผลสําเร็จรอยละ 100 

คาเปาหมาย 

90 

มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) 

ตุลาคม 2557 

ถึง 

กันยายน 2558       

*หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ  

1. ..............................................  

2. ..............................................   ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 

  รอบ 12 เดือน 



รายงานแผนและผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8) 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการใหบริการดานทะเบียนการศึกษาใหเปนรูปแบบ Super Service 

 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนระบบ One Stop Service อยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 4. ประสานความรวมมือดานทะเบียนการศึกษากับหนวยงานภายในและสถาบันการศึกษาอื่น 

 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพทันสมัย  (ยุทธศาสตรที่ 6 ของ มร.)  รอบ    8  เดือน 

กลยุทธที่ 7  สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบงานและการจัดการการศึกษา  (กลยุทธที่ 10 ของ มร.)   

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

และชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ป 

ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ

จายจริง 

ผูรับผิดชอบ  

ดําเนินการ 

1. โครงการบรหิารและการจัดการ 

    ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

         

 1.1 จํานวนเรื่องการจัดการ

บริหารความเสี่ยง 

คาเปาหมาย 

4 

โครงการบริหารและการจัดการ 

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

พฤศจิกายน 

2557 ถึง 

กันยายน 2558 

- - - - - - คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

 1.2 ระดับความสําเร็จของ 

ผลการประเมินระบบบริหาร 

ความเสี่ยง  

คาเปาหมาย 

4 

        

          

*หมายเหตุ  งบอื่น ๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ  

1. .............................................. 

2. ..............................................   ผูประสานงานของหนวยงาน นางปณชญา  ใจสินธ  หมายเลขโทรศัพท 02-310-8608 

 รอบ 12 เดือน 


