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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ระบุว่า คนพิการ
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป การจัดการศึกษา
ต้องมีความหลากหลาย ท้ังนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2547 : 15) สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
รวมทั้งกฎหมายและปฏิญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาตรงตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ได้
ในทุกบริบทของสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะต้อง
ทำการสอนแบบซ้ำๆ ย้ำบ่อยๆ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐานสำหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 6 ทักษะ ได้แก่ 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 
ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรก็เพื่อต้องการให้ 
นักเรียนเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตนเองในทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่ได้ 
อย่างมีความสุข 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีอยู่ในวัยเรียน อายุระหว่าง 6 – 21 ปี จะสามารถเรียน 
หนังสือได้สูงสุดประมาณช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นไม่สามารถเรียนวิชาสามัญได้
เท่าเทียมกับเด็กปกติ ควรได้รับการศึกษาเฉพาะเด็กประเภทนี้ (ผดุง อารยะวิญญู. 2542) ซึ่งถ้าจัด 
โปรแกรมการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสม จึงพอท่ีจะสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและอยู่ในสังคมได้ 
การจะส่งเสริมให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้นั้น นักเรียนจะต้องมี 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปได้เป็นอย่างดี แต่ส่ิงท่ีสำคัญอย่างหนึ่งท่ีต้องพัฒนา
คือความมีวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะเห็นได้จากการท่ีเด็กท่ีมีความ 
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บกพร่องทางสติปัญญาไม่เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปในสังคม อาจเป็นเพราะส่ือสารกับบุคคลท่ัวไป
ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและเครื่องแต่งกาย ไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ท่ีมีต่อครอบครัว สังคม ชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ อารมณ์ไม่คงท่ีไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ใน
กฎระเบียบ แบบแผนประเพณีอันดีงามที่สังคมกำหนดไว้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถดูแลตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 
และมีความเข้าใจยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมและสังคมให้การยอมรับในความสามารถของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จึง
ต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่ได้มี
ความรู้สึกว่าถูกบังคับ การสอนให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีวินัยในตนเองนั้น เป็นส่ิงท่ี
ต้องอาศัยเวลาความอดทน และความมุ่งมั ่นของครูผู ้สอน บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า บุคคลทุกคน
สามารถพัฒนาได้ครูจึงต้องสอนโดยความรู ้ความเข้าใจ การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จากประสบการณ์จริงท่ีอยู่รอบตัว ให้เด็กได้สัมผัสถึงคุณค่าของความดี ความมี
ระเบียบวินัยท่ีเกิดขึ้นจากภายใน การสอนท่ีดีต้องนำความรู้มาเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของเด็กตลอดเวลา 
เด็กจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นเอาไปใช้ทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไร (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. 
2550 : 51)  
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานระบบหนึ ่งที ่กระทรวงศึกษาธิการ                    
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตได้
ร่วมกันวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมี
คุณค่าและความจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับเด็กอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมี
การทำงานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย ด้านผลิต ด้านกระบวนการ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ครู อาจารย์ในสังกัดเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ                    
มีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตท่ีสงบสุขให้สมกับข้อความท่ีว่า “เก่ง ดี มีสุข” โดยบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือกันทั้งผู ้บริหารสถานศึกษาและครู ( สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2541) 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่ช่วยในการแก้ปัญหานักเรียน กรมวิชาการร่วมกับ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้                       
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
นักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5) การส่งต่อ ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
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ระบบท่ีส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี การดำเนินงานสะดวกขึ้น นักเรียน
ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้ดีขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2544) 
 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที ่บริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล              
มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อให้โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล มีกระบวนการ วิธีการและเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพและสุขภาพจิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2) เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและมีศ ักยภาพสมบูรณ์ท ั ้งด ้านร ่างกาย อาร มณ์ สังคมและสต ิป ัญญา                          
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการเปลี่ยนผ่านคืนสู่สังคมในลำดับต่อไป  3) เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและระบบป้องกันมิให้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดและอบายมุขในชุมชนของตนเอง 
 การดำเน ินงานโครงการพัฒนาเคร ือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที ่ม ีความบกพร่อง                
ทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้เป็นระยะเวลา            
1 ปีงบประมาณ เพื่อทราบผลการประเมิน ท่ีครบถ้วนในทุกด้าน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ได้ทำการ
ประเมินโครงการโดยใช้ร ูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam et.al               
ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินบริบท 
การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต โดยกำหนดประเด็นตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการประเมิน วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และ
เกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อประเมินปัจจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพฒันาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 4. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
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 5. เพื่อประเมินผลกระทบและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบล
ปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model ของ  
Daniel L. Stufflebeam et.al (1997) กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินบริบท 

ประเมินปัจจัย 

ประเมนิกระบวนการ 

ประเมนิผลผลิต 

1. ความต้องการและความจำเป็น 
2. ความเป็นไปได้ 

1. ความพร้อมของทรัพยากร 
2. การจัดการทรัพยากร 

โครงการการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน 
อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินงาน 
ใน 4 ด้าน คือ             
1) การจัดทำคู่มือ   
    - คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
     - คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน 
การล่วงละเมิดทางเพศ 
 - คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ 
 - คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ 
2) การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบ 4 ประสาน 
3) การเยีย่มบ้านนักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาในเขตบริการ 5 จังหวัด 
4) การเผยแพร่ข้อมูล 
 

นักเรียน 
ผู้บริหาร และ ครู 
ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครองรูปแบบ 4 ประสาน 
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ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร  172 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเครือข่ายการศึกษา จำนวน 4 คน 
   1.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 
   1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   1.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด 
   1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. บุคลากรในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จำนวน 68 คน ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้บริหาร จำนวน 4 คน 
   2.2 ครูและบุคลากร จำนวน 64 คน  
 3. ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100 คน 
 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model (Daniel L. Stufflebeame t.al, 1997 : 
261-265) ซึ่งเนื้อหาการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านบริบท (Context) เป็นการประเมินความต้องการ ความจำเป็น และการประเมินความ
เป็นไปได้ 
 2. ด้านปัจจัย (Input) เป็นการประเมินความพร้อมของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมนิกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี 
 4. ด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินด้านผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง/เครือข่าย 
ผู้ปกครองรูปแบบ 4 ประสาน  
 
ขอบเขตระยะเวลาการประเมิน 
 เป็นการประเมินโครงการพฒันาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขต
พื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง โครงการท่ีมีกระบวนการ วิธีการ
และเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพและสุขภาพจิตของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
เครือข่ายการศึกษา 
 2. การพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ี
บริการโรงเรียนอุบลปัญญานกุูล จังหวัดอุบลราชธานี  หมายถึง การดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ             
  2.1 การจัดทำคู่มือ   
    2.1.1 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
    2.1.2 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการล่วงละเมิดทางเพศ 
    2.1.3 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ 
    2.1.4 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  2.2 การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 4 ประสาน 
  2.3 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ท่ีมีภูมิลำเนาในเขตบริการ 5 จังหวัด 
  2.4 การเผยแพร่ข้อมูล 
 3. การประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง การประเมินการ
พัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นระบบ โดยนำรูปแบบ CIPP Model ตามแนวคิด             
ของ Daniel L. Stufflebeam et.al ซึ ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย                 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้ 
  3.1 ด้านบริบท หมายถึง การประเมินความต้องการ ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของ
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการ
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
  3.2 ด้านปัจจัย (Input) หมายถึง การประเมินความพร้อมของทรัพยากร และการประเมิน
การจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
  3.3 ด้านกระบวนการ หมายถึง การประเมินการพฒันาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
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  3.4 ด้านผลผลิต หมายถึง ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  
จังหวัดอุบลราชธานี 
  3.5 ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ ท่ีมีต่อบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวกับกับโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขต
พื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
  3.5 ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นท่ีบริการ
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 


