แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพือ่ ประกวดรางวัล
สุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ Best KU-KM Awards
***********************************
๑. ชื่อผลงาน : ITSOLE for Super Services
๒. ชื่อส่วนงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๓. ชื่อทีม : KuCSC TechnoTeam
รายชื่อทีมงาน
๓.๑ นายพรศักดิ ์ แสนศรี
๓.๒ นายพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ศรีชาติ
๓.๓ นายธราธิป สีนาทอง
๓.๔ นายณัฐ วดีศริ ศิ กั ดิ ์
๓.๕ นายวีระยุทธ อ่อนทา
๔. นิ ยามการจัดการความรู้ส่วนงาน
“หนึ่งคนรูห้ ลายงาน หนึ่งงานรูห้ ลายคน”
๕. ที่มาของผลงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ทีม่ ุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็ น “วิทยาเขตสารสนเทศ” นัน้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือได้ว่าเป็ นหน่ วยงานหลักทีต่ ้องพัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อ สนับสนุ นการเรียนการ
สอน และการปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประกอบด้วยบุคลากรจานวน ๑๔ คน แยกเป็ น ๓ หน่วยงานภายใน คือ
๑) หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีบุคลากร จานวน ๖ คน ดังนี้
- งานติดตัง้ ซอฟแวร์และซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
๑
คน
- งานซ่อมอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์
๑
คน
- งานติดตัง้ อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ
๒
คน
- งาน Config อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการเครือ่ งแม่ข่าย
๑
คน
- งานถ่ายทอดสดและการเรียนการสอนทางไกล
๑
คน

๒) หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มีบุคลากร จานวน ๕ คน ดังนี้
- งานผลิตสื่อมัลติมเิ ดีย
- งานผลิตสื่อสิง่ พิมพ์
- งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
- งานให้บริการห้องประชุมและสาเนาเอกสาร

๑
๑
๒
๑

คน
คน
คน
คน

๓) หน่วยพัฒนาโปรแกรม มีบุคลากร จานวน ๓ คน ดังนี้
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับนิสติ
๑
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริการ
๑
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ ๑

คน
คน
คน

จากการให้บริการและการปฏิบตั งิ านพบว่า ในทุกหน่วยงานย่อยเกิดปั ญหาความไม่ต่อเนื่องของ
การให้บริการในกรณีทผ่ี รู้ บั ผิดชอบงานนัน้ ๆ ไม่สามารถอยูป่ ฏิบตั งิ านได้ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดาเนินการจัดการความรูภ้ ายในส่วนงาน เรื่อง “ITSOLE
for Supper Service” โดยมีการจัดการความรูใ้ ห้กบั บุคลากรในหน่ วยงานย่อย ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ ๓ หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ สามารถให้บริการและปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้
เป้ าหมาย
บุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่ วยงานสามารถปฏิบตั งิ านทดแทนกัน
ได้
ได้โ มเดลการจัด การความรู้ ส าหรับ งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ กองบริก ารกลาง
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน
เพื่อ ให้รองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มอี ยู่อ ย่างหลากหลายและมี
แนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ภายใต้ขอ้ จากัดด้านจานวนของบุคลากร
เพื่อให้ตอบสนองพันธกิจหลักของวิทยาเขตสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม และนาไปสู่เป้ าหมายการให้บริการที่ดรี ่วมกัน คือ “รวม
บริการประสานภารกิจ”

๖. วิ ธีการ แนวทาง กระบวนการดาเนิ นงานจัดการความรู้
๖.๑ เป้ าหมายของการจัดการความรู้
เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ของหน่ วยงานย่อยในงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดเป็ นองค์
ความรู้ และนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้
ดังคานิยามการจัดการองค์ความรูท้ ว่ี ่า “หนึ่งคนรูห้ ลายงาน หนึ่งงานรูห้ ลายคน”
๖.๒ ขัน้ ตอน กระบวนการที่เป็ นระบบ / Model การจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒ
ั นาวิธกี ารจัดการองค์ความรูใ้ นรูปแบบทีเ่ รียบง่าย โดยคานึงถึง
บริบทของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นนักคอมพิวเตอร์ ซึง่ นักคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มกั มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผูอ้ ่นื
น้อย ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อย มีความเป็ นตัวตนเองสูง หวงความรู้ ไม่ชอบพิธกี าร จึง
นามาซึง่ การจัดการความรูใ้ นรูปแบบของ “SOLE Model“
SOLE Model (โสเหล่ : ภาษาอีส าน หมายถึง การพูด คุ ย แบบไม่ม ีพิธ ีก าร) คือ การพูด คุ ย
แลกเปลีย่ นปั ญหาแบบไม่มพี ธิ กี ารในกลุ่มเล็กๆ ซึง่ บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น ชีบ้ ่งปั ญหา
เสนอและแนะนาวิธกี ารได้โดยไม่มคี วามกดดัน ทาให้เกิดเวทีสาหรับการจัดการความรูไ้ ด้ทุกที่ทุก
เวลา
กระบวนการจัดการความรู้

๑) การบ่งชี้ความรู้
- จากเสียงของลูกค้า/ผูร้ บั บริการ
- จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทป่ี ั จจุบนั มีความหลากหลาย
- จากการปรับปรุงกระบวนงาน
- จากปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน
- จากแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต
เมือ่ ได้หวั ข้อในการบ่งชีค้ วามรูแ้ ล้วจะนาหัวข้อดังกล่าวเข้าสู่เวทีโสเหล่ เพื่อวิเคราะห์
และดาเนินการจัดการความรูใ้ นขัน้ ตอนต่อไป
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้
ในการสร้างและแสวงหาความรูน้ นั ้ บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบได้ดาเนินการหาวิธกี ารในการ
ให้บริการโดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทางานโดยตรง และค้นหาข้อมูลจาก Internet ผูร้ ู้
งานวิจยั การฝึกอบรม และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ จากนัน้ นาข้อมูลหรือวิธกี ารทีไ่ ด้เข้าสู่เวทีโสเหล่
เพื่อทาการวิเคราะห์และดาเนินการจัดการความรูใ้ นขัน้ ตอนต่อไป
๓) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
มีการจัดหมวดหมูค่ วามรู้ เทคนิควิธกี าร โครงสร้างของเนื้อหา เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การเก็บความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ โดยทาการจัดเก็บไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง และจัดทาเป็ นคู่มอื ไว้ประจาสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
๔) การประมวลและกลันกรองความรู
่
้
มีการจัดทาคู่มอื การทางานในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- คู่มอื การบริหารจัดการ IP Address
- คู่มอื การ Config Switch
- คู่มอื การ Config และบริหารจัดการ VLAN
- รายการตรวจสอบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในวิทยาเขต
- คู่มอื การแก้ไขปั ญหาเครือข่าย
- คู่มอื การแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์-เบือ้ งต้น
- คู่มอื การใช้งานเครือ่ งเสียง-NPE-TW-250L
- คู่มอื การใช้งานเครือ่ งเสียง-TOA-1121
- คู่มอื การเชื่อมต่อเครือ่ งถ่ายทอดสัญญาณภาพ(LCD Projector ) กับเครือ่ งฉายภาพ 3

มิต(ิ visualizer)
- คู่มอื การใช้งานเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ visualizer
- คู่มอื การขอรับบริการเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- คู่มอื การตรวจสอบการทางานของระบบสารสนเทศภายในวิทยาเขต
- คู่มอื การใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle ของ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
- คู่มอื การใช้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศร่วมกับ ระบบระบุตวั ตนบุคคล(LDAP)
จากนัน้ นาคู่มอื และวิธกี ารต่างๆ
๕) การเข้าถึงความรู้
นาคู่มอื และเทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีไ่ ด้ไว้ทห่ี อ้ งปฏิบตั งิ าน และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ดาเนินกิจกรรมแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรูผ้ ่านเวทีโสเหล่ โดยใช้ SOLE Model
๗) การเรียนรู้
จากการเรียนรูข้ องงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้ศกึ ษาและเรียนรูผ้ ่านกระบวนการจัดการ
ความรูข้ องเวทีโสเหล่ (SOLE Model) แล้วทาให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้
ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นในการให้บริการต่อผูร้ บั บริการได้ อีกทัง้ บุคลากรยังมีความ
กระตือรือร้นในการเสาะหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเริม่ มีการดาเนินการจัดการความรูม้ าโดยตลอดทุกปี ดังนัน้ จึงได้นา
วงจรบริหารงานคุณภาพมาผสมผสานในการจัดการความรูด้ ว้ ย
วงจรการบริ หารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P = Plan
- แผนบริหารจัดการความเสีย่ งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
D = Do
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ด้จากการจัดการความรูต้ ามแผนงานทีเ่ ขียน

ไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง เช่น ในกรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งว่าอาคารบริหารไม่สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ เดิมผูร้ บั เรือ่ งต้องทาการแจ้งไปยังบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบหลัก แล้วผูร้ บั ผิดชอบหลักถึงไป
ดาเนินการ หากผูร้ บั ผิดชอบหลักติดภารกิจ หรือไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ก็จะไม่มใี ครสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ แต่ปัจจุบนั ผูร้ บั เรื่องสามารถทาการตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อ และวิเคราะห์จดุ ทีต่ อ้ ง
ดาเนินการแก้ไข และสามารถดาเนินการแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
C = Check
ในการตรวจสอบผลการดาเนินการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อ
หาปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอยูเ่ ป็ นประจา เช่น ในกรณีหน่วยกรณีตดิ ตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปกติใช้เวลาติดตัง้ 30 นาที/เครือ่ ง เมือ่ ผ่านเวทีโสเหล่ทาให้สามารถเพิม่ ความรวดเร็วในการให้บริการได้
โดยมี 2 วิธ ี คือ วิธ ี Ghost software(ใช้เวลา 10 นาที/เครือ่ ง) และวิธกี ารอัพเกรดฮาร์ดแวร์ โดยเปลีย่ น
HDD เป็ น SSD ซึง่ จะทาให้ประสิทธิภาพในการติดตัง้ Software เร็วขึน้ (5 นาที/เครื่อง)
A = Action
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีเ่ กิดปั ญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้มกี ารประชุมประจาเดือน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา และหากมีขอ้ ปรับปรุงก็จะดาเนินการวางแผนเพื่อดาเนินการปรับปรุงใน
รอบถัดไป หรือปรับวิธกี ารปฏิบตั งิ านนัน้ ในทันที
เมือ่ ได้แผนงาน (P) นาไปปฏิบตั ิ (D) ระหว่างปฏิบตั ดิ าเนินการตรวจสอบ(C) พบปั ญหาทาการ
แก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงเริม่ จากการวางแผน
กระบวนการดาเนิ นการตามวงจรการบริ หารงานคุณภาพย้อนหลัง ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- P : วางแผนจัดการความรูโ้ ดยใช้ SOLE Model
- D : ปฏิบตั งิ านตามแผนงาน
- C : บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงการจัดการความรูข้ อง SOLE Model
- A : อธิบายและจัดทาคู่มอื การจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบ SOLE Model
ผลลัพธ์ : คู่มอื การจัดการองค์ความรู้ SOLE Model
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
- P : วางแผนจัดการความรูโ้ ดยให้บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบโดยนาความรู้ วิธกี าร เทคนิค ที่
ได้จากการพูดคุยในกลุ่มการทางาน มาจัดทาเป็ นคู่มอื การปฏิบตั งิ าน หรือคู่มอื แนวการแก้ไข
ปั ญหา เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
- D : ปฏิบตั งิ านตามแผนงาน
- C : ปั จจุบนั พบว่าบุคลากรสามารถทางานแทนกันได้ แต่ในเรือ่ งของเทคนิคในเชิงลึกที่

ต้องใช้ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ยังไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนได้ถ่ายทอดความรูข้ า้ ม
หน่วยงานได้ เช่น บุคลากรทีร่ บั หน้าทีซ่ ่อมคอมพิวเตอร์ จะสามารถรับแจ้งเรือ่ ง กรณีทร่ี ะบบ
สารสนเทศมีขอ้ ผิดพลาดแต่จะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ในทันที
- A : จัดทาคู่มอื การขอรับบริการ กรณีทต่ี อ้ งใช้ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ผลลัพธ์ : แหล่งจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ คู่มอื การปฏิบตั งิ าน หรือคู่มอื แนวการแก้ไข
ปั ญหาไว้ในทีเ่ ดียวกันเพื่อทาการเผยแพร่
๖.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากหน่วยไฟฟ้ า งานอาคารสถานทีฯ่ กอง
บริการกลาง สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็ นอย่างดี
๖.๔ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการความรู้
- เผยแพร่ความรูผ้ ่านเว็บไซต์ KM กองบริการกลาง
- เผยแพร่ความรูผ้ ่านเว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ่าน Line Application แบบกลุ่ม
- แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ่าน Facebook Group Chat
๖.๕
-

งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้

๖.๖ ปัจจัยที่สนับสนุนความสาเร็จ
- ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญ เรือ่ งการทางานเป็ นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ และ
สามารถถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวให้กบั บุคลากรอื่นได้
- ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างดี
๖.๗ ปัญหาที่พบและวิ ธีการแก้ไข
เนื่องจากงานระบบเครือข่ายมีงานย่อยๆ ภายในเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในงานทีต่ อ้ งใช้
ความชานาญเฉพาะด้านยังไม่สามารถนามาดาเนินการจัดการความรูไ้ ด้
วิธกี ารแก้ไข : ฝึกอบรมเพิม่ เติม
๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้
- บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทางานทดแทนกันได้ หรือสามารถแก้ไขปั ญหา
เบือ้ งต้นได้

๘. ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการดาเนิ นการจัดการความรู้
- บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน สามารถให้บริการและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นในงาน
ด้านต่างๆ
๙. การจัดเก็บความรู้สาหรับการนามาใช้ ใหม่หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
- ความรูท้ เ่ี ก็บไว้บนเว็บไซต์บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
- เอกสาร/คู่มอื อยูป่ ระจาในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านสะดวกในการนามาใช้
๑๐. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการนารูปแบบของวงจรการบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการความรู้ แบบ SOLE
Model มาใช้ในการปฏิบตั งิ านพบว่างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีบุคลากรทัง้ หมด 14 คน สามารถ
ให้บริการนิสติ และบุคลากรในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีเกิด
ปั ญหาบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหาได้ อีกทัง้ ยัง
ส่งผลให้ความพึงพอของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจทีด่ ขี น้ึ

ข้อเสนอแนะ : หากทุกหน่ วยงานสามารถจัดการความรูใ้ ห้ “หนึ่งคนรูห้ ลายงาน หนึ่งงานรู้
หลายคน” ได้จะเป็ นประโยชน์ให้กบั วิทยาเขตเป็ นอย่างยิง่

๑๑. บทเรียนที่ได้จากการดาเนิ นงาน
- พบว่าศักยภาพของบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความรูค้ วามสามารถเฉพาะ
ด้านเป็ นอย่างมาก หากเพียงยังขาดการจัดการความรูท้ เ่ี ป็ นระบบระ เพื่อทีจ่ ะนาเอาความรูเ้ หล่านัน้ มา
ถ่ายทอดและเผยแพร่ออกไปให้กบั บุคลากรคนอื่นๆ ได้รแู้ ละนาไปปฏิบตั ิ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา
ให้กบั นิสติ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแก้ไขปั ญหารวดเร็วขึน้ เพราะไม่ตอ้ งรอบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบด้านระบบเครือข่ายเพียงอย่าง
เดียว
๑๒. การนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับส่วนงานอื่น
- เป็ นต้นแบบในการจัดการความรูใ้ นด้านอื่นๆ
- ในหน่วยงานบริการอื่นๆ ควรมีการนาการจัดการความรูแ้ บบ “หนึ่งคนรูห้ ลายงาน หนึ่งงานรู้
หลายคน” ไปใช้เพื่อให้การให้บริการเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากปั จจุบนั มีการกาหนดหน้าที่
เฉพาะของแต่ละคน หากผูท้ าหน้าทีน่ นั ้ ไม่อยูก่ ไ็ ม่สามารถให้บริการได้

