การเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) สำหรับเผยแพร่สัสมั มนาผลงานวิชาการ
ชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง”
ข้อกำหนดเบื้องต้น

การตีพิมพ์เรื่องเต็มฉบับเต็มใน Proceeding ของงานประชุมวิชาการฯ ต้องมีรูปแบบเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
1. ต้นฉบั บ มี ค วามยาวทั้ ง หมดอยู่ ระหว่ าง 12-15 หน้ า (รวม Abstract และรายการอ้ างอิ ง) พิ ม พ์ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิ ร์ ด
(Microsoft Word for Windows) รูปแบบอักษรเป็น TH Saraban New ขนาด 16 points
2. ผู้ เ สนอผลงานต้ อ งส่ ง ไฟล์ ต ้ น ฉบั บ เต็ ม (Full paper) มายั ง e-mail : socialwork_tu@outlook.com และส่งต้ นฉบั บแบบ
กระดาษ (hard copy) จำนวน 3 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 1 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3. หากต้นฉบับมีจำนวนหน้าเกิน 15 หน้า และ/หรือไม่ถูกต้องตามแบบข้อกำหนดในการเขียนเรื่องเต็ม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิใน
การตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่จำเป็นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เสนอผลงานให้ทำการแก้ไข และ
ต้องส่งกลับคืนยังคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับการตีพิมพ์
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม (ตีพิมพ์แบบ Proceedings)
เนื่องจากการตีพิ มพ์เรื่องเต็ม แบบ proceeding ในครั้งนี้ จะใช้วิธีพิมพ์ จากต้นฉบับ เรื่องเต็มฉบับ ที่ถูกต้องหรือได้รับ การแก้ไขให้
ถูกต้องโดยตรง ดังนั้น ผู้เสนอผลงานจึงจำเป็นต้องเตรียมต้นฉบับดังกล่าวให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดไว้ มิฉะนั้นทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตีพิมพ์เรื่องเต็มที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
รายละเอียดและรูปแบบข้อกำหนดต่างๆ สำหรับเตรียมต้นฉบับต้องเป็นดังนี้
ต้นฉบับ เรื่องเต็ม ต้องพิม พ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชั่ น 2003 หรือ 2007 โดยใช้รูปแบบ
อักษรเป็น TH Saraban New เท่านั้นทั้งฉบับ (ขนาดของตัวอักษรให้ดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ) ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้
รูปแบบอักษรเป็น Symbol เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดในส่วนต่างๆ ต้องเป็นดังนี้
ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์ แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ส่ วนระยะขอบ (Margins)
เป็นแบบปานกลาง (Moderate) ด้านบน (Top) ด้านล่าง (Bottom) เท่ากับ 2.54 cm ด้านซ้าย (Left) และด้านขวา (Right) เท่ากับ
1.91 cm

การเตรียมผลงานวิชาการ: บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกกันคนละบรรทัด) ชื่อเรื่องแต่ละภาษามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
กำหนดให้ใช้ อักษร TH Saraban New ขนาด 16 points พิ ม พ์ ตัวหนา กำหนดระยะห่ างบรรทั ด (Line spacing)] และจั ดให้ อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียนและคณะ : เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็ม มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกคนละบรรทัด) ให้ครบทุก
คน และต้องใส่เชิงอรรถ (Footnote) เพื่อบอกรายละเอียดสังกัดของผู้เขียนและคณะ เป็นแบบลำดับตัวเลข (ยกกำลัง) กำกับไว้ท้ายนามสกุล
ให้ ค รบทุกคน ชื่อผู้เขีย นกำหนดให้ใช้ อักษร TH Saraban New ขนาด 16 points พิ มพ์ ตั วหนา (Bold) กำหนดระยะห่างบรรทัด (Line
spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ
การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) [จากเมนู แทรก (Insert), เชิงอรรถ (Footnote)] ให้ใช้แบบ ลำดับตัวเลขอัตโนมัติ (1, 2, 3, ...)
โดยใช้อักษรแบบ TH Saraban New ขนาด 14 points กำหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:)
14 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
บทคั ดย่ อ (Abstract): เป็ นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยมี ค วามยาวรวมทั้ ง สิ้ นไม่ ค วรเกิ น 300 คำ บทคั ด ย่ อ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกันทั้งสิ้น ไม่ เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงตามด้วยบทคัดย่ อ
ภาษาไทย (ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทย นั บ จำนวนคำแยกกั น บทคั ด ย่ อทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ความยาวรวมกั น ไม่ เกิ น 1
หน้ากระดาษขนาด A4)
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บทความวิชาการ

การเตรียมผลงานวิชาการ: บทความฉบับสมบูรณ์

1. โครงสร้าง/องค์ประกอบของบทความวิชาการ
1.1 คำนำ (Introduction) : ระบุปัญหา/หลักการเหตุผล ที่มา วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอหลัก (Main Thesis/Argument) ของ
การนำเสนอบทความวิชาการเรืองนี้ (เช่น เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์... เพื่อวิพากษ์......เพื่ออภิปราย......เป็นต้น)
รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature review) ด้วย
1.2 เนื้อหา/ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ (Body) เรียบเรียงเนื้อหาให้มีเอกภาพ ให้มีการนำเสนอเนื้อหา/ประเด็นโดยมีหัวข้อหลัก
หัวข้อรองให้ชัดเจน
1.3 สรุป/สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะ (Summary/Conclusions and Recommendations): สรุป (Summary) เป็น
การย่อสาระหลัก ๆ ที่ได้นำเสนอไป) สรุปสาระสำคัญ(Conclusions) เป็นการประมวลสาระสำคัญด้วยการวิเคราะห์ และ
อาจจะให้ข้อเสนอแนะบางประการได้ (แต่ไม่ใช่ข้อเสนอแนะจากการวิจัย) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เป็นการ
นำเสนอแนวคิด แนวทาง วิธีการ ฯลฯ โดยสิ่งที่ถูกนำเสนอเหล่านี้ จะต้องเป็นผลจากการเรียนรู้หรือเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของ
การศึกษาทวบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เท่ านั้น (ข้อเสนอแนะที่ ไม่ มีองค์ ความรู้ ที่ได้ จากงานในครั้งนี้ ม ารองรับ ไม่ส ามารถ
กระทำได้)
1.4 เอกสารอ้างอิง (Citation) : การอ้างอิงให้ใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system)
สำหรับภาษาไทย จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ ...(ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)
สำหรับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)…หรือ...(Murashige and Skoog, 1962)

บทความวิจัย

1. โครงสร้าง/องค์ประกอบของบทความวิจัย (วิจัยเชิงปริมาณ)
1.1 คำนำ (Introduction) : ระบุ ปัญ หา/หลั กการเหตุ ผ ล ที่ ม า คำถามวิจัย วั ตถุ ป ระสงค์การวิจัย รวมถึ งแนวคิด ทฤษฎี แ ละ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature review) ด้วย
1.2 วิธีการและเครื่องมื อในการศึ กษา (Methods and Instruments) : อธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษา และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงประชากรและการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง (ให้อธิบายโดยไม่ต้องแยก
เป็นหัวข้อย่อยๆ)
1.3 ผลการศึกษา (Results) : ให้บรรยายควบคู่กับการใช้ตาราง กราฟ (ที่สำคัญ) หรือภาพ ประกอบคำอธิบาย (คำอธิบายควร
กะทัดรัด)
1.4 การอภิ ป รายผลการศึ ก ษา (Discussion) : มี ลั กษณะ (1) เพื่ อให้ ค ล้ อยตามความสั ม พั นธ์ ห รื อหลั กการที่ ม าจากผล (2)
สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน (3) เปรียบเทียบผลการศึกษา/วิจัยที่มีมาก่อน หรือ (4) ชี้ให้เห็นประเด็นที่โดด
เด่นหรือสำคัญของผลการวิจัย
1.5 สรุ ป /สรุ ป สาระสำคั ญ และข้ อ เสนอแนะ (Summary/Conclusions and Recommendations): สรุ ป (Summary)
เป็ นการย่อสาระหลัก ๆ ที่ ได้ จากผลการวิจัย (โดยไม่ต้ องมีร ายละเอี ยด เป็นการสรุปจากข้อเท็ จจริงที่ ได้จากการวิจัย อย่าง
ตรงไปตรงมา จุ ดมุ่งหมายของการสรุป เพื่ อให้ผู้อ่านสามารถทบทวนเนื้ อหาสาระทั้งหมดที่ งานวิจัย ได้ นำเสนอ ซึ่ งจะทำให้
ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัย) สรุปสาระสำคัญ(Conclusions)เป็นการประมวลสาระสำคัญด้วยการวิเคราะห์/สังเคราะห์
จากผลการวิจัย (ซึ่งจะนำไปสู่ข้อค้นพบ หรือบทเรียนที่สำคัญ) ข้อเสนอแนะ (Recommendations)เป็นการนำเสนอแนวคิด
แนวทาง วิธีการ ฯลฯ โดยสิ่งที่ถูกนำเสนอเหล่านี้ จะต้องเป็นผลจากการเรียนรู้หรือเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของการวิจัยในครั้งนี้
เท่านั้น (ข้อเสนอแนะที่ไม่มีองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้มารองรับ ไม่สามารถกระทำได้)
1.6 เอกสารอ้างอิง (Citation) : การอ้างอิงให้ใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system)
สำหรับภาษาไทย จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ ...(ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)
สำหรับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)…หรือ...(Murashige and Skoog, 1962)
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2. โครงสร้าง/องค์ประกอบของบทความวิจัย (วิจัยเชิงคุณภาพ)
2.1 คำนำ (Introduction) : ระบุ ปัญ หา/หลั กการเหตุ ผ ล ที่ ม า คำถามวิจัย วั ตถุ ป ระสงค์การวิจัย รวมถึ งแนวคิด ทฤษฎี แ ละ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature review) ด้วย
2.2 วิธีการและเครื่อ งมื อในการศึกษา (Methods and Instruments) : อธิบ ายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการศึ กษา และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เหตุผลในการเลือกพื้ นที่ในการศึกษา รวมถึงกลุ่ มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
informant) (ให้อธิบายโดยไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อย่อย ๆ)
2.3 ผลการศึกษา (Results) : ใช้การบรรยายเป็นหลัก ในกรณีที่มีการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ควรมีการนำเสนอข้อมูล
ที่มาจากผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลที่มาจากผู้ศึกษาเองด้วยจะช่วยสร้างความชัดเจนและความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัย
มากขึ้น ในการนำเสนอสามารถใช้ตาราง กราฟ หรือภาพประกอบคำบรรยายได้ แต่ต้องทำให้กะทัดรัดและกระชับ (ตาราง
กราฟ และภาพเป็นเพียงส่วนประกอบ)
2.4 บทเรียนสำคั ญ จากการศึก ษา/การอภิ ป รายผลการศึ กษา (Lesson Learned/Discussion) : ปกติ การวิจัยเชิ งคุณ ภาพ
อาจจะมีหรือไม่มีการอภิปรายผลก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการศึกษาในพื้นที่ขนาดเล็ก และศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีขนาดเล็ก
รวมทั้งผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวนหนึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
รวมทั้งการมีบริบท (Context) ที่แตกต่างกัน ทำให้การอภิปรายผลในเชิงเปรียบเทียบกับผลการวิจัยอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่ทำได้
ยาก ยกเว้นผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบให้เป็นถึง ความแตกต่างในบริบทที่ส่งผลต่อการศึกษา หรือการใช้วิธีการ/เครื่องมือใน
การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป ผู้วิจัยจะนำเสนอบทเรียนสำคัญจากการศึกษา ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อค้นพบที่โดดเด่นและ
สำคัญ ซึ่งข้อค้นพบหรือบทเรียนที่สำคัญอาจจะเป็นเนื้อหาชุดเดียวกันหรือคนละชุดกันกับสรุปสาระสำคัญ (Conclusions) ก็
ได้
2.5 สรุป /สรุป สาระสำคั ญ และข้อ เสนอแนะ(Summary/Conclusions and Recommendations):สรุป(Summary) เป็ น
การย่ อ สาระหลั ก ๆ ที่ ไ ด้ จากผลการวิ จัย (โดยไม่ ต้ องมี ร ายละเอี ย ด เป็ นการสรุ ป จากข้ อเท็ จจริ ง ที่ ได้ จากการวิ จัย อย่ าง
ตรงไปตรงมา จุ ดมุ่งหมายของการสรุป เพื่ อให้ผู้อ่านสามารถทบทวนเนื้ อหาสาระทั้งหมดที่ งานวิจัย ได้ นำเสนอ ซึ่ งจะทำให้
ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัย) สรุปสาระสำคัญ(Conclusions)เป็นการประมวลสาระสำคัญด้วยการวิเคราะห์/สังเคราะห์
จากผลการวิจัย (ซึ่งจะนำไปสู่ข้อค้นพบ หรือบทเรียนที่สำคัญ) ข้อเสนอแนะ(Recommendations)เป็นการนำเสนอแนวคิด
แนวทาง วิธีการ ฯลฯ โดยสิ่งที่ถูกนำเสนอเหล่านี้ จะต้องเป็นผลจากการเรียนรู้หรือเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของการวิจัยในครั้งนี้
เท่านั้น (ข้อเสนอแนะที่ไม่มีองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้มารองรับ ไม่สามารถกระทำได้)
2.6 เอกสารอ้างอิง (Citation) : การอ้างอิงให้ใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system)
สำหรับภาษาไทย จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ ...(ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)
2.7 สำหรับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)…หรือ...(Murashige and Skoog, 1962)
3. ภาพประกอบ (Illustration) : หากมีควรมีลักษณะดังนี้
ภาพถ่าย ควรเป็นภาพขาว-ดำ สำหรับภาพสี ถ้าจำเป็น จึงใช้ขนาดภาพอย่างต่ำควรเป็น 9.0 x 13.5 ซม. หรือเท่าตัวจริง
ให้แทรกภาพลงในไฟล์โดยตรง ภาพที่แทรกควรมีความคมชัดสูง ความสว่างและคอนทราสต์พอเหมาะ
ภาพเขียน เขียนด้วยหมึกสีดำ ควรเขียนตัวหนังสือด้วย Lettering guide หรือ Letter press และแทรกภาพลงในไฟล์
โดยตรง
การแทรกภาพควรมี การจั ด รูป แบบภาพ (Format picture) ดั งนี้ รูป แบบ (Layout), ลักษณะการตั ด คำ (Wrapping
style), แบบข้างหลังข้อความ (Behind text)
4. การเขียนคำไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน : ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน
5. การพิมพ์เครือ่ งหมายองศา : ให้พิมพ์โดย กด Alt+0176 จะได้เครื่องหมายองศา
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Abstract
Practicum is the heart of human services education. In all schools of social works around the
world, the practicum is required for social work students to apply the social work concepts, theories,
skills, and techniques which be taught in class to the field work and provide effective services for
clients such as individual, group, and community. Faculty of social administration, Thammasat
University, has been one of the pioneers in Thailand initiating the field work practicum as a part of
bachelor degree curriculum since 1969. According to the community-level field work practicum, the
social work students will be assigned to participate in many communities in several provinces. In
addition, the practicum processes are also conducted under social work educators, social work
practitioners, and community leaders supervision. Nevertheless, regarding to current social change, the
social work practicum needs to develop better field work innovation. In term of the communities, they
are not only areas for the students’ practicum, but partnership for development between the university
and communities. An obvious example is the case of Faculty of Social Administration, Thammasat
University, Lampang Campus, the direction of community development and social work education are
similar dimension to drive knowledge and area-based development. Finally, the social work students,
the social work institutions, and the communities could be improved altogether because It is the goal
of social work education, isn’t it?
Key words: Social Work Education, Field Work Practicum, Community Practice
บทคัดย่อ
การฝึกปฏิบัติเป็นหัวใจของการศึกษาด้านการบริการมนุษย์ ในสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วโลกต่าง
เรียกร้อ งการ ฝึก ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้นำแนวคิด ทฤษฎี ทักษะและเทคนิคที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนไป
ปฏิ บั ติ ง านการให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือ ว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาแห่งแรกๆในประเทศไทยที่บุก เบิก การฝึก ภาคปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เมื่อกล่าวถึงการฝึกภาคปฏิบัติในระดับชุมชนนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ใน
ชุม ชนหลายจัง หวัดทั่ วประเทศ นั ก ศึก ษาจะได้รับ การดู แลนิเทศงานจากทั้ งอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ นัก สั งคม
สงเคราะห์วิชาชีพ และผู้นำชุมชน อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคม
สงเคราะห์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มีนวัตกรรมการฝึกภาคปฏิบัติแบบใหม่ให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในที่นี้ชุมชนที่นักศึกษา
เข้าไปฝึกงานจะไม่ใช่เพียงสถานที่เพื่อให้ทดลองการฝึกงานเท่านั้นแต่ทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนต้องเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ร่วมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การฝึกภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่
ทิศทางการฝึกภาคปฏิบัติและการพัฒนาชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งการขับเคลื่อนการศึกษาสังคมสงเคราะห์และ
ผลักดันการพัฒนาชุมชน ท้ายที่สุดทุกภาคส่วนทั้งนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ และชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งนี้คือ เป้าหมายของการศึกษาสังคมสงเคราะห์มิใช่หรือ ?
คำสำคัญ : การศึกษาสังคมสงเคราะห์ การฝึกภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานชุมน
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