
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 



 

(แบบ ปย 2) 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) 

รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง 

- จ ำนวนนักศึกษำลดลง 

- นักศึกษำจ่ำยค่ำลงทะเบียนไม่
เป็นไปตำมก ำหนด 

ปรับปรุงเป้ำหมำยและ
แผนกำรรับนักศึกษำ 

 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ จ ำนวนนักศึกษำบ้ำงคณะ
ยังไม่เป็นไปตำมเปำ้ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำร
รับนักศึกษำ ระดบัปริญญำ
ตรี ตำมค ำสั่ง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
ประบรมรำชูปถัมภ์ ที่ 

975/2557 

วันพุธที่ 4 มิถุนำยน 
2557 /ส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

 

วำงมำตรกำรตรวจสอบกำร
จ่ำยค่ำลงทะเบียน
โดยเฉพำะนักศึกษำที่ต้อง
รักษำสภำพ 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ มีนักศึกษำบำงส่วน
โดยเฉพำะนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่ยังไม่รักษำ
สถำนภำพ 

- มีกำรประกำศรำยชื่อ
นักศึกษำที่พ้นภำพ 

-ถ้ำนักศึกษำไม่รักษำ
สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ
จะลงทะเบียนเรียนในภำค
เรียนถัดไปไม่ได้ 

หลังสิ้นปีกำรศึกษำ/
ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

 



 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดนักศึกษาส าเร็จ 
- นักศึกษำไม่เข้ำใจโครงสรำ้ง

หลักสูตร 

1. ท ำคู่มือนักศึกษำ 
2. อบรมให้ควำมรู้อำจำรย์
ที่ปรึกษำ 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ ยังมีนักศึกษำบำงรำยไม่
เข้ำใจ 

-จัดท ำคู่มือนักศึกษำให้มี
ควำมละเอียดชัดเจน 
-มีกำรอธิบำยวิธีกำร
ตรวจสอบโครงสร้ำงในงำน
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่

วันปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่/ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน 

 

ผลงานการเขียนต าราและ
เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์
ผลิตมีน้อย 
- อำจำรย์ไม่เขียนต ำรำเนื่องจำก

มีภำระงำนสอนมำก 
- อำจำรย์ขำดแรงจูงใจ               

ในกำรเขียนบทควำมต ำรำ 

1. ปรับปรุงระเบียบภำระ
งำนให้มีควำมเหมำะสม 

2.สร้ำงแรงจงูใจในกำร
เขียนบทควำม/ต ำรำ 

 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ ต ำรำ และเอกสำร
ประกอบกำรสอน   ยังมี
น้อย 

- โครงกำรต ำรำเฉลิมพระ
เกียรติ  
- มี Template กำรเขียน
ผลงำนวชิำกำร 
-จัดอบรมกำรเขียนบทควำม
วิชำกำรและต ำรำ 

18 ธ.ค. 2556ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน 

 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการมีน้อย 
- แรงจูงใจในกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีน้อยหรือ
ยังไม่เหมำะสม 

- ปรับปรุงระเบียบเร่ือง
ภำระงำนให้มีควำม
เหมำะสมและตอบสนอง
ข้อก ำหนดกำรขอก ำหนด
ต ำแหนง่วิชำกำรตำมวำระ 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ อำจำรย์ยังขำดควำม
เข้ำใจในกำรเขียนต ำรำ
และเอกสำรประกอบกำร
สอน 

1.โครงกำร กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งวิชำกำรตำมเกณฑ์ 
ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.56 

ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

 



 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (ต่อ) 
 - จัดท ำแผนกำรก ำหนดกำร

ขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรให้มีเวลำที่ชัดเจน
ระบุถึงรำยบุคคล 
- ปรับปรุงมำตรกำรกำร
หลีกเลี่ยงกำรท ำผลงำน
วิชำกำรให้เข้มข้น 

  2. โครงกำรอบรมกำรเขียนบทควำม
วิชำกำรและต ำรำ 18 ธ.ค.56 
3. โครงกำรกำรเขียนเอกสำร
ประกอบกำรสอน 2 เม.ย.57 
4. โครงกำรค่ำยปฏิบัติกำรผลงำน
วิชำกำร พ.ศ. 2557 วันท่ี 19 – 23 พ.ค. 
2557 

  

  ทบทวนควำมเหมำะสมของ
มำตรกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรว่ำเหมำะสม
หรือไม ่

มีแต่ไม่สมบูรณ ์ อำจำรย์ยังขำดแรงจูงใจ 1. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรม         รำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี เรื่องกำรจำ่ยเงิน
สนับสนุนกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2555 
2. โครงกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งผลงำนทำง
วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2556 – 
2258  
3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ ตำม
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏั วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวดั
ปทุมธำน ี

ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

 



 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

    เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทีป่รึกษำ 
พ.ศ. 2556  
4. กำรจ่ำยเงินสนบัสนุนกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรส ำหรับผู้เข้ำร่วม
โครงกำรค่ำยปฏบิัติกำรผลงำน
วิชำกำร พ.ศ. 2557 

  

ด้านปฏิบัติการ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดนักศึกษาส าเร็จ 
-อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียน
ล่ำชำ้ 

มีกำรติดตำมทวงถำม 
กำรส่งผลกำรเรียน จ ำนวน 
2 คร้ัง และเสนอชื่อต่อ
อธิกำรบดี 

มีแต่ไม่สมบูรณ ์

อำจำรย์ผู้สอนบำงท่ำนยัง
ส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำ 

น ำรำยชื่ออำจำรย์ทีส่่งผลกำรเรียน
ล่ำชำ้ไปพิจำรณำไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยมีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มติสภำมหำวิทยำลัย  วำระที่ 3 ใน
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์  คร้ังที่ 6/2557 วัน
พฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557 

กำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  
คร้ังที่ 6/2557 วัน
พฤหัสบดีที่ 1 
พ.ค. 2557  

 

 
 

ชื่อผู้รำยงำน ผศ.คชินทร์  โกกนุทำภรณ์. 
ชื่อหัวหน้ำส่วนงำน รศ.ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 



 

 
 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) 
รายได้จากการจัดการศึกษา
ลดลง 
- จ ำนวนนักศึกษำลดลง 
- นักศึกษำจ่ำยค่ำลงทะเบียน
ไม่เป็นไปตำมก ำหนด 

-ปรับปรุงเป้ำหมำย
และแผนกำรรับ
นักศึกษำ 

 

จ ำนวนนักศึกษำ
บ้ำงคณะยังไม่
เป็นไปตำมเป้ำ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรรับนักศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ตำมค ำสั่ง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในประบรม
รำชูปถัมภ์ ที่ 975/2557 

วันพุธที่ 4 มิถุนำยน 
2557 /ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 
 

 

วำงมำตรกำร
ตรวจสอบกำรจ่ำย
ค่ำลงทะเบียน
โดยเฉพำะ
นักศึกษำที่ต้อง
รักษำสภำพ 

มีนักศึกษำ
บำงส่วนโดยเฉพำะ

นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่ยัง
ไม่รักษำสถำนภำพ 

- มีกำรประกำศรำยชื่อ
นักศึกษำที่พ้นภำพ 

-ถ้ำนักศึกษำไม่รักษำ
สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ
จะลงทะเบียนเรียนในภำค
เรียนถัดไปไม่ได้ 

หลังสิ้นปีกำรศึกษำ/
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 

 



 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดนักศึกษาส าเร็จ 
- นักศึกษำไม่เข้ำใจโครงสรำ้ง

หลักสูตร 

1. ท ำคู่มือนักศึกษำ 
2. อบรมให้ควำมรู้
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ยังมีนักศึกษำบำง
รำยไม่เข้ำใจ 

-จัดท ำคู่มือนักศึกษำให้มี
ควำมละเอียดชัดเจน 
-มีกำรอธิบำยวิธีกำร
ตรวจสอบโครงสร้ำงในงำน
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่

วันปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่/ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 
 

 

ผลงานการเขียนต าราและ
เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์
ผลิตมีน้อย 
- อำจำรย์ไม่เขียนต ำรำเนื่องจำก

มีภำระงำนสอนมำก 
- อำจำรย์ขำดแรงจูงใจ               

ในกำรเขียนบทควำมต ำรำ 

1. ปรับปรุงระเบียบภำระ
งำนให้มีควำมเหมำะสม 

2.สร้ำงแรงจงูใจในกำร
เขียนบทควำม/ต ำรำ 

 

ต ำรำ และเอกสำร
ประกอบกำรสอน   
ยังมีน้อย 

- โครงกำรต ำรำเฉลิมพระ
เกียรติ  
- มี Template กำรเขียน
ผลงำนวชิำกำร 
-จัดอบรมกำรเขียน
บทควำมวชิำกำรและต ำรำ 

18 ธ.ค. 2556/ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 

 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการมีน้อย 
- แรงจูงใจในกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีน้อยหรือ
ยังไม่เหมำะสม 

- ปรับปรุงระเบียบเร่ือง
ภำระงำนให้มีควำม
เหมำะสมและตอบสนอง
ข้อก ำหนดกำรขอก ำหนด
ต ำแหนง่วิชำกำรตำมวำระ 

อำจำรย์ยังขำด
ควำมเข้ำใจในกำร
เขียนต ำรำและ
เอกสำร
ประกอบกำรสอน 

1.โครงกำรกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งวิชำกำรตำมเกณฑ์ 
ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.2556 

1.วันที่ 7 ส.ค.2556 /
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 

 

 
 



 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (ต่อ) 
 - จัดท ำแผนกำรก ำหนดกำร

ขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรให้มีเวลำที่ชัดเจน
ระบุถึงรำยบุคคล 
- ปรับปรุงมำตรกำรกำร
หลีกเลี่ยงกำรท ำผลงำน
วิชำกำรให้เข้มข้น 

 2. โครงกำรอบรมกำรเขียนบทควำม
วิชำกำรและต ำรำ 18 ธ.ค.2556 
3. โครงกำรกำรเขียนเอกสำร
ประกอบกำรสอน 2 เม.ย.2557 
4. โครงกำรค่ำยปฏิบัติกำรผลงำน
วิชำกำร พ.ศ. 2557 วันท่ี 19 – 23 พ.ค. 
2557 

2. วันท่ี 18 ธ.ค.2556 
3. วันท่ี 2 เม.ย.2557 
4. วันท่ี 19 – 23 พ.ค. 
2557/ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบยีน 

ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ตำม
ก ำหนด 
 

 

 

ทบทวนควำมเหมำะสมของ
มำตรกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรว่ำเหมำะสม
หรือไม ่

อำจำรย์ยัง
ขำดแรงจูงใจ 

1. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ   วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรม           
รำชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เรื่องกำร
จ่ำยเงินสนับสนุนกำรเข้ำสูต้ ำแหนง่ทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2555 

1. วันท่ี 1 ต.ค. 2555/ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ตำม
ก ำหนด 
  

2. โครงกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งผลงำนทำง
วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2556 – 
2558  

2. ประจ ำปีงบประมำณ 
2556 – 2558  

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ ตำม
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จงัหวัด
ปทุมธำน ี

3.วันท่ี 21 ม.ค. 2557    ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
ก ำหนด 
 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู ่
การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (ต่อ) 
   4. กำรจ่ำยเงินสนบัสนุนกำรเข้ำสู่

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรส ำหรับผู้เข้ำร่วม
โครงกำรค่ำยปฏบิัติกำรผลงำน
วิชำกำร พ.ศ. 2557 ตำมประกำศ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี เร่ืองกำรกำรจ่ำยเงิน
สนับสนนุกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรค่ำย
ปฏิบัติกำรผลงำนวชิำกำร พ.ศ. 2557 

4. วันที่ 26  เมษำยน 
2557/ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
ก ำหนด 
 

 

ด้านปฏิบัติการ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดนักศึกษาส าเร็จ 
-อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียน
ล่ำชำ้ 

มีกำรติดตำมทวงถำม 
กำรส่งผลกำรเรียน จ ำนวน 
2 คร้ัง และเสนอชื่อต่อ
อธิกำรบดี 

อำจำรย์
ผู้สอนบำง
ท่ำนยงัส่งผล
กำรเรียน
ล่ำชำ้ 

น ำรำยชื่ออำจำรย์ทีส่่งผลกำรเรียน
ล่ำชำ้ไปพิจำรณำไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยมีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มติสภำมหำวิทยำลัย  วำระที่ 3 ใน
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์  คร้ังที่ 6/2557      
วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557 

กำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยั  รำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ คร้ังที่ 
6/2557          วัน
พฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557  

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
ก ำหนด 
 

 

          ช่ือผู้รำยงำน ผศ.คชินทร์  โกกนุทำภรณ.์ 
          ช่ือหัวหน้ำส่วนงำน รศ.ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 


