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องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

การบริหารและการจัดการ
(สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของ
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชนชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมไดโดย
คํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิดเพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหารวมทั้งการมี
แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆมีความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การบรรลุเปาหมายของวิทยาลัยชุมชนตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑการประเมิน

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัย
ชุมชนเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดการศึกษา 3
TRACK ไดแก
TRACK ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งชุมชน
TRACK ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการสรางอาชีพ
TRACK ที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา
โดยกําหนดพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนตราด 5 พันธกิจ ไดแก
พันธกิจที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
ผูรับผิดชอบงานหลักไดแก นางสาวอมร ไชยแสน
พันธกิจที่ 2 บริการวิชาการดานอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อ
ประกอบอาชีพ ผูรับผิดชอบงานหลักไดแก นางสาวสมฤทัย อามันพงษ
พันธกิจที่ 3 จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบงานหลักไดแก
นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร ผูรับผิดชอบ
ไดแก นางสาวกุณฑล งาเจือ
พันธกิจที่ 5 ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูร ับผิดชอบหลักไดแก
นางสาวสุดารัตน ตัณฑะอาริยะ
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ผูรับผิดชอบหลัก
ไดแก นางสาวอําพร ไพฑูรย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดบริหาร
ความเสี่ยง ภายใต แผนการดําเนินงาน 6 แผนงาน 7 ผลผลิต/

หลักฐาน
7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2559 คําสั่งที่ 151/2558
7.4.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2560 คําสั่งที่ 239/2559
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ผลการดําเนินงาน
โครงการ ดังตอไปนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
• คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเทีย่ ว
3. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
• ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
4. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
• โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
• ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
5. แผนงานพื้นฐานดานการแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน
• ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
โดยกําหนดพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนตราด 5 พันธกิจ ไดแก
1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนสูสากล
ผูรับผิดชอบ ไดแก นางสาวอมร ไชยแสน
2. บริการวิชาการ พัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดาน
อาชีพและ คุณภาพชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพ ไดแก
นางสาวสมฤทัย อามันพงษ

หลักฐาน
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2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3
ด า นตามบริ บ ทของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพ ยากร (การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ของวิทยาลัยชุมชน
- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
3. จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ไดแก นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ
4. สงเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร ไดแก นางสาวอมร ไชยแสน
5. ทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
นางสาวสุดารัตน ตัณฑะอาริยะ
6. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล ไดแก
นางสาวอําพร ไพฑูรย
ในการแตงตั้งไดกําหนดใหมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
เปนผูกํากับการบริหารความเสี่ยง และควบคุณคุณภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดประชุม
เพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
ณ หองประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมีผูเขารวมประชุมดังนี้
1.นางกรรณิกา สุภาภา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
2.นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
3.นางกุณฑล งาเจือ หัวหนากลุมวิจัยและควบคุมคุณภาพ
4.นางสาวอําพร ไพฑูรย หัวหนากลุมอํานวยการและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
5.นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ หัวหนากลุมจัดการศึกษา
พัฒนาวิชาการ และกิจการนักศึกษา
6.นางสาวอรดี
ตรีวิสูตร รองหัวหนากลุมจัดการศึกษา
พัฒนาวิชาการ และกิจการนักศึกษา
7.นางวรรณรัตน ศิริภูธร รองหัวหนากลุมจัดการศึกษา

หลักฐาน

7.4.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
7.4.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการดําเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยง
ดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาการ และกิจการนักศึกษา
8.นางสาวอมร ไชยแสน รองหัวหนากลุมวิจัยและควบคุมคุณภาพ
9.นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี รองหัวหนากลุมวิจัยและควบคุม
คุณภาพ
10.นางสาวอมรทิพย พัตราภรณ รองหัวหนากลุมอํานวยการและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลการประชุมไดขอสรุป วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ไดระบุ
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงไว 3 ดาน ไดแก
1. ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ
2. ความเสี่ยงดานอาคารสถานที่
3. ความเสี่ยงจากสิ่งภายนอก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดประชุม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
เพื่อสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยชุมชนตราด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และทําการวิเคราะหและระบุความที่จะมี
การเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผูเขารวมประชุมดังนี้
1.นางกรรณิกา สุภาภา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
2.นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
3.นางกุณฑล งาเจือ รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
4.นางสาวอําพร ไพฑูรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
5.นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ หัวหนาสํานักงานวิชาการ
6.นางสาวอมร ไชยแสน หัวหนาศูนยวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต

หลักฐาน
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 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2

ผลการดําเนินงาน
7.นางสาวอมรทิพย พัตราภรณ รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
8.นายสุนันท เพ็ชรพิรุณ รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
9.นางสาวอรดี
ตรีวิสูตร รองหัวหนาสํานักวิชาการ
10.นางวรรณรัตน ศิริภูธร รองหัวหนาสํานักวิชาการ
11.นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี หัวหนาศูนยวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต
12.นางสาวสุดารัตน ตัณฑะอาริยะ หัวหนาศูนยวิจัยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลการประชุมไดขอสรุป วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ไดระบุ
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงไว 3 ดาน ไดแก
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
2. ความเสี่ยงจาก นโยบายตางๆ
3. ความเสี่ยงดานอัคคีภัย
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนตราด ไดใช
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
(Enterprise Risk Management) มาประยุกตใชใหการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อให
การดําเนินงานดานตางๆมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ที่สุด มีการประเมินโอกาสและความรุนแรงโดยจัดระดับความ
เสี่ยง ไว 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1–4 คะแนน

หลักฐาน

7.4.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
7.4.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความ
เสี่ยง 5 – 9 คะแนน
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15
คะแนน
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน
 4 มีก ารจั ดทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ย งที่ มี
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดประชุม
ระดับ ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม ทําแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 6
แผน
พฤศจิกายน 2558 โดยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ทุกคนไดรวม
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจัดลําดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ํา
ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานอาคารสถานที่
2. ความเสี่ยงจากสิ่งภายนอก
3. ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดประชุม
ทําแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 โดยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ทุกคนไดรวม
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจัดลําดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ํา
ดังนี้
1. ความเสี่ยงจาก นโยบายตางๆ
2. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. ความเสี่ยงดานอัคคีภัย

หลักฐาน

7.4.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
7.4.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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 5 มี ก ารติ ด ตามแล ะประเมิ นผลกา ร
ประเมินผลความเสี่ยง ไมพบความเสี่ยงที่เหลืออยูเนื่องจาก
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภา วิทยาลัยชุมชนตราดไดรวมทําเวทีเพื่อสรางฉันทะรวมระหวาง สภา
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอยางนอยป วิทยาลัยชุมชนตราด ผูนําชุมชน ผูแทนชุมชน คนชุมชน บุคลากร
ละ 1 ครั้ง
นักศึกษา และผูมีสวนไดเสี่ยทั้งหมด เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดมีการรายงาน
ตอสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ 11/2559
เมื่อการประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สภาวิทยาลัยชุมชน
ตราดไดใหขอเสนอแนะ เรื่องควรมีจุดติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่ม เพราะ
จากที่เห็นมีจํานวนนอยเกินไป และควรทําจัดทําแผนความเสี่ยงดาน
อาคารสถานที่ จากการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัยชุมชนตราดพบวา
1. ความเสี่ยงดานอาคารสถานที่ จากการติดตามและ
ประเมินผลความเสี่ยงพบวา อาคารเรียน 2 อาคารเปนอาคารไมมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยไดงาย คนมีการตรวจตราและ
ตรวจสอบเรื่องสายไฟฟา อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ทุกสัปดาห
2. ความเสี่ยงจากสิ่งภายนอก จากการติดตามและประเมินผล
ความเสี่ยงพบวา เมื่อประเทศไทยมีการเปดอาเซียนแลว มี
ชาวตางชาติเขามาในจังหวัดตราดเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
วิทยาลัยชุมชนตราดไมมีรั้วกัน เสนอใหมีการทํารั้ว
3. ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ จากการ

หลักฐาน
7.4.5.1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
7.4.5.2 แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงรอบ
ที่ 1
7.4.5.3 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยูจาก
การบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
7.4.5.4 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
ตราด ครั้งที่ 11 /2559
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หลักฐาน

ติดตามและประเมินผลความเสี่ยงพบวา กฎหมายดานการเบิกจาย
และระเบียบวิธีพัสดุไดมีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานตองมี
การศึกษาระเบียบใหเปนปจจุบัน
จากการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
7.4.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
วิทยาลัยชุมชนตราด มีการรายงานใหสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
ควบคุมภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําป
11/2559 เมื่อการประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สภา
งบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยชุมชนตราดได ใหขอเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงไว 3 ดาน
1.ความเสี่ยงดานอาคารสถานที่
2.ความเสี่ยงจากสิ่งภายนอก
3.ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในวิทยาลัยชุมชนในรอบปการประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณหรือตอความมั่นคงทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนอันเนื่องมาจากความบกพรองของวิทยาลัยชุมชนในการควบคุม
หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนนเชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย บุคลากรภายในวิทยาลัยทั้งๆที่อยูในวิสัยที่สามารถปองกันหรือลดผลกระทบ
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นไดแตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของวิทยาลัยชุมชนในการระงับเหตุการณดังกลาว
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2. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆเชนคณาจารยนักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการ
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางเชนหนังสือพิมพขาว online เปนตน
3. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินเนื่องจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสงเงินงบประมาณใหลาชา จนทําใหตองปดหลักสูตร
หรือไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

5

6

5

บรรลุ

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

5

6

5

บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

