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หลักเกณฑ์การส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
*********************************
1. ผู้ส่งผลงานเขียนข้อมูลสรุป ตามกลุ่มงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร
TH SarabunPSK 16 พอยน์ กาหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ (ขอบบนและซ้าย 3.5 เซนติเมตร ล่างและขวา 2.5
เซนติเมตร) มีภาพประกอบ ตามที่เห็นสมควร
2. แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ ( Best Practice ) ที่นาเสนอต้องเป็นผลงานประจาปีการศึกษา 2560
3. ให้จัดทาเป็นไฟล์ข้อมูล นามสกุล .doc หรือ .docx ส่งมายังสถาบันจัดการความรู้ในรูปแบบ CD ข้อมูล
หรือ E - mail : kmireru@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
4. นาเสนอผลงานรูปแบบบรรยายต่อคณะกรรมการ ไม่เกินผลงานละ 15 นาที รวมถาม - ตอบ
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ขอให้ผู้นา
เสนอผลงานดาเนินการจัดทาไฟล์นาเสนอในรูปแบบ PowerPoint และส่งไฟล์ข้อมูลมายัง E- Mail :
kmireru@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
กลุ่มงาน .......................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน ........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน ............................................................................................................................................
ชื่อผู้เสนอผลงาน .............................................................................................................................................
หน่วยงาน............................................................................................................................................
สังกัด ................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร..............................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................... e-mail………………….…………………………………..
รายละเอียดการนาเสนอผลงาน
1. ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดาเนินงาน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
5. ปัจจัยความสาเร็จ
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
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5. นาเสนอผลงานโดยเรียงลาดับตามกลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มการผลิตบัณฑิต 2) กลุ่มการวิจัย 3) กลุ่มการบริการวิชาการ 4) กลุ่มการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 5) กลุ่มการประกันคุณภาพ 6) กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
*** ทั้งนี้ ลาดับการนาเสนอผลงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และขอให้ผู้นาเสนอผลงานลงทะเบียน
ไม่เกินเวลา 09.00 น. ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
6. จัดทาเอกสาร / แผ่นพับ /คู่มือ /เกียติบัตร (ถ้ามี) จานวน 12 ชุด มายังสถาบันจัดการความรู้ ภายในวันที่
16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
7. หากเจ้าของผลงาน ไม่สามารถนาเสนอผลงานในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ขอให้สมาชิกในกลุ่ม/ผู้แทน
นาเสนอแทน และขอให้แจ้งรายชื่อผู้นาเสนอแทนมายังนางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า โทร 062-1989501 หรือ
E-mail : kmireru@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 หากผลงานใดไม่มีผู้นาเสนอ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลดี
เยี่ยม แต่ยังคงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอื่น
8. จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน (ถ้ามี) เช่น เกียรติบัตร แผนภาพ ภาพถ่าย โล่รางวัล ฯลฯ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 โดยผู้ประสงค์จะ
ดาเนินการจัดนิทรรศการขอให้ดาเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการมาเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ผ้า เข็มหมุด
กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ลวด ฯลฯ
9. ประกาศผลและรับรางวัล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
10. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า โทร 062-1989501 เบอร์ติดต่อ
ภายใน 1020
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แบบฟอร์มการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
****************************************
กลุ่มงาน

(
(
(
(
(
(

) 1. การผลิตบัณฑิต
) 2. การวิจัย
) 3. การบริการวิชาการ
) 4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
) 5. การประกันคุณภาพ
) 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

ชื่อผลงาน ........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน ............................................................................................................................................
ชื่อผู้เสนอผลงาน ..............................................................................................................................................
หน่วยงาน............................................................................................................................................
สังกัด .................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร...............................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................. e-mail………………….……………………………………..
รายละเอียดการนาเสนอผลงาน
1. ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
- ระบุเหตุผล ความจาเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการสาคัญในการออกแบบ
ผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดาเนินงาน
- ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจาเป็น
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน (PDCA, กระบวนการจัดการความรู้)
- ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนาไปใช้ และการพัฒนาผลงาน
โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
- ระบุผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดจากการนาไปใช้ คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม
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5. ปัจจัยความสาเร็จ
- ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือ วิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็จตามจุดประสงค์
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
- ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการนาผลงานไปใช้/
พัฒนาต่อ หรือดาเนินการให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
- ระบุข้อมูลที่ทาให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน/ นวัตกรรม และการยกย่องชมเชย
……………………………………………
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เกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice)
น้าหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
1. ความสาคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นาเสนอ ( 9 คะแนน )
1.1 ความเป็นมา
2
ระดับ 3 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจาเป็นของสิ่ง
และสภาพปัญหา
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และมีหลักฐานอ้างอิง
ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจาเป็นของสิ่ง
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจนและมีการจัดลาดับความสาคัญ
ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจาเป็นของสิ่ง
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจน
1.2 แนวทางการแก้ปัญหา
1
ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
และพัฒนา
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
และชุมชน
ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน ( 6 คะแนน )
- การกาหนดจุดประสงค์
2
ระดับ 3 กาหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน ได้ชัดเจน
และเป้าหมาย
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของหน่วยงาน หรือชุมชน และส่งผลใน
ภาพกว้าง
ระดับ 2 กาหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน ได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
ระดับ 1 กาหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงานได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของบางกลุ่ม
รายการพิจารณา
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น้าหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน ( 30 คะแนน )
3.1 การออกแบบผลงาน/
4
ระดับ 3 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
นวัตกรรม
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถ
อ้างอิงได้ นามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุก
กิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล นามา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล และ
นามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้
3.2 การดาเนินงาน
2
ระดับ 3 ดาเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน และมีการ
ตามกิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 2 ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมที่ อ อกแบบไว้ ทุ ก ขั้ น ตอนและมี ก าร
ปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ 1 ดาเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไม่ครบทุกขั้นตอน
3.3 ประสิทธิภาพของ
3
ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลาดับขั้นตอน
การดาเนินงาน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลาดับขั้นตอน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
รายการพิจารณา

3.4 การใช้ทรัพยากร

1

ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนหรือหน่วยงาน
ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนหรือหน่วยงาน
ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
หรือหน่วยงาน
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น้าหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ( 30 คะแนน )
4.1 ผลที่เกิด
4
ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
ตามจุดประสงค์
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน หรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4
ระดับ 3 แก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาวะผู้รับบริการ/ประชาชน หรือพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพได้ตรงตามจุดประสงค์ และ
เป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 2 แก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาวะผู้รับบริการ/ประชาชน หรือพัฒนา
คุ ณ ภาพระบบบริ ก ารสุ ข ภาพได้ ต รงตามจุ ด ประสงค์ และ
เป้าหมายอย่างครบถ้ว น โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็ นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 1 แก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพได้ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายบางส่วน โดยมี
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
2
ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งหน่วยงาน
ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม
ระดับ 1 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล
5. ปัจจัยความสาเร็จ ( 6 คะแนน )
- สิ่งที่ช่วยให้งาน
2
ระดับ 3 ปัจจัยความสาเร็จที่นาเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ประสบความสาเร็จ
ปฏิบัติงาน ทีเ่ ป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ระดับ 2 ปัจจัยความสาเร็จที่นาเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทีเ่ ป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
ระดับ 1 ปัจจัยความสาเร็จที่นาเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน
รายการพิจารณา
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6. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned ) ( 9 คะแนน )
- การระบุข้อมูล
3
ระดับ 3 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นาเสนอ
ที่ได้รับจากการผลิต
มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
และการนาผลงานไปใช้
ในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นาเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
ในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้
ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นาเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในการนาผลงาน
ไปประยุกต์ใช้
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ ( 6 คะแนน )
7.1 การเผยแพร่
1
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้
ทั้งในและนอกหน่วยบริการ/หน่วยงาน
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้ภายในหน่วย
บริการ/หน่วยงาน
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้เฉพาะกลุ่ม
7.2 การได้รับการยอมรับ/
1
ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
รางวัลที่ได้รับ
ภายนอก
ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับคณะ
ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับหน่วยงาน
รายการพิจารณา

8. การนาเสนอผลงาน ( 4 คะแนน ) ให้คะแนนในการนาเสนอ ดังนี้
คะแนน 4 มีการนาเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบคาถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนาเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 3 มีการนาเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และตอบคาถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนาเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 2 มีการนาเสนอเป็นขั้นตอน ตอบคาถามได้ถูกต้องบางคาถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนาเสนอ
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 1 มีการนาเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบคาถามได้ถูกต้องบางคาถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การนาเสนอแต่ไม่สมบูรณ์
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การคิดคะแนนการตัดสินผลงาน
การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ ( Best Practice )
จานวน 8 รายการ มีคะแนนรวม 100 คะแนน
รายการที่ 1 ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
รายการที่ 2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
รายการที่ 3 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
รายการที่ 4 ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
รายการที่ 5 ปัจจัยความสาเร็จ
รายการที่ 6 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
รายการที่ 7 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
รายการที่ 8 การนาเสนอผลงาน

มีรายการพิจารณา
9 คะแนน
6 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
6 คะแนน
9 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน

เกณฑ์คุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี้
- ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน ตั้งแต่ 80 - 100 คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพดีเด่น
ได้คะแนน ตั้งแต่ 75 - 79 คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก ได้คะแนน ตั้งแต่ 70 - 74 คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพดี
ได้คะแนน ตั้งแต่ 65 - 69 คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้ ได้คะแนน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 64 คะแนน
…………………………………………………

