การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2556 (สายสนับสนุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 7 หัวข้อ การให้บริการ
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์
- หากบุคลากรในหน่วยงานมีปัญหาสามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเวลา
- มีความมั่นใจในการให้บริการต่อบุคลากรในหน่วยงานโดยการยิ้มแย้มแจ่มใส
- ฟังและสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้มาใช้บริการโดยเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น
นางสาวสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
- มีความตั้งใจต่อการปฏิบัติงานและรักงานและมีความชานาญต่องานนั้น ๆ
- ให้บริการด้วยใจ มีน้าใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาติดต่องานทั้งภายในและภายนอก
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มาติดต่อประสานงาน
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ดี
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ
การบริการที่ดีควรให้ความช่วยเหลือหรือดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และการบริการที่ดีควร
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งสามารถทาได้ดังนี้
- ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ
- พูดเพราะ มีหางเสียง
- ช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ
- บริการทุกคนอย่างเสมอภาค
- บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
- ใช้คาพูดที่ชัดเจน กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
- ให้ความสาคัญกับงานกับทุกๆ งานที่มีผู้มาขอรับบริการ
นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์
การให้ บ ริการที่ดี คือ การให้ บริการด้ว ยใจ Service Mind เพื่อสร้างความประทับใจให้ กับ
ผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จะต้องทางานประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็น
งานที่ต้องให้การบริการติดต่อทางด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่มาติดต่อมีทั้ง บุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผู้บริหาร
เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นด้ านการบริ ก ารถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ และการสร้ า งความ
ประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจาและระลึกถึงอยู่เสมอ
หลักการให้บริการ (Services) เช่น
1. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้ นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และ
การพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี

3. การแต่งกายที่สุ ภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยา
ท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง
นางสาวรัตนภรณ์ ปิ่นทอง
- สุภาพ ทั้งวาจาและกายใจ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
- สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาขอรับบริการ
- พูดจาไพเราะ
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทางานด้วยความเสมอภาค
นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท
- อานวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ
- สามารถช่วยเหลือผู้มารับบริการได้อย่างเสมอภาค
- ให้ความกระจ่างต่อผู้มารับบริการ ตอบได้ทุกปัญหา
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
- มีการเร่งรัดการทางานตามสายงานเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น
- ยิ้มแย้มแจ่มใจ ให้การต้อนนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น
- ให้ผู้มารับบริการประสบความสาเร็จในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้ง
- ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็วของ
การปฏิบั ติงาน ความรวดเร็ ว ของการให้ บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่ าย ดังนั้น
การให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจ เพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า
- ต้องมีความถูกต้องชัดเจน งานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ
- การจัดบรรยากาศสภาพที่ทางาน ต้องจัดสถานที่ทางานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่
ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใคร ตั้งแต่เส้นทาง
เข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับไป จุดการให้บริการควรเป็น One stop service คือไปแห่งเดียว
งานสาเร็จ
- การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็วในด้าน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง เช่น Website
- การติดตามและประเมินผล การบริการที่ดีค วรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็น
การนาข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป

นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ
- ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
- ทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
- ขณะให้บริการต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
- ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วนความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรียงตามลาดับก่อนหลัง
- ให้บริการภายในเวลาที่กาหนด หากดาเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงให้ผู้รับบริการทราบด้วยวาจาที่
สุภาพ
- อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข
การให้บริการมีการให้บริการทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายนอก ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น
- มีการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสม
- มีกริยาท่าทางสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน เป็นมิตร
- มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
- พูดจาด้วยน้าเสียงสภาพ ตอบคาถามชัดเจน ให้เกียรติกับผู้รับบริการ
- กระตือรือร้นในการให้บริการ ให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือ
- ทวนคาพูดเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจและให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
- มีจิตใจที่เบิกบาน พร้อมให้บริการอยู่เสมอ
นางสาวศิริวลัย วรรณโต
การให้บริการของงานนโยบายและแผน ลาดับแรกคือจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ หรือเรื่องที่จะ
ขอใช้บริการ เรื่องแรกที่ให้บริการบ่อยๆ คือการเขียนโครงการ งานนโยบายและแผนจะหาโครงการของปี
เก่าๆ ให้หน่วยงานไว้ดูเป็นแนวทาง แล้วชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เรื่องที่สองเรื่องแบบฟอร์ม แบบฟอร์มคาของบประมาณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อยข้างบ่อย
จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ กองนโยบายและแผน ซึ่ งทาให้บางหน่วยงานไม่ค่อยเข้าใจแบบฟอร์ม งาน
นโยบายและแผนจะต้องอ่านคู่มือการจัดทางบประมาณของแต่ละปีให้เข้าใจก่อน จึงจะสามารถชี้แจงและ
ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานนั้นได้ แต่ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน งานนโยบายจะแก้ไขให้เลยทันทีแล้ว
ทาการชี้แจงให้หน่วยงานนั้นทราบ เพื่อให้รับรู้ ส่วนข้อมูลอย่างอื่น เช่น แบบฟอร์ม การอนุมัติงบประมาณ
งานนโยบายและแผนจะทาหนังสือเวียน พร้อมช่องทางFacebook และหน้าเว็บไซต์งานนโยบายและแผน
นางสาวชัชฎาภรณ์ เกสรจันทร์
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ ป้องกัน การเข้าใจผิด ลด
ปัญหา ความขัดแย้ง ทาให้เกิดการยอมรับ แก่หน่วยงาน พิจารณาปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบและทางาน
อย่างมีแผน ให้บริการด้วยการเปิดใจกว้างเพื่อยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การทางานลุล่วง
ไปด้วยดี
การเป็นผู้ให้บริการ ต้องมีความพร้อม แต่งกายเหมาะสม วางตัวอย่างเหมาะสม มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง อดทน อดกลั้น พากเพียรพยายาม ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม
ถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง การให้อภัย งานให้บริการต้องเผชิญกับกลุ่มคน
จานวนมากหลายปาก หลายความคิด และหลายหัวใจ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้จักยือหยุ่นและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้

นายวิษณุ ลิขิตพงศธร
การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกส่ วนงาน สิ่งที่ควรคานึงถึงคือ จะต้องมีความรู้ใน
งานที่ให้บริการ ว่างานที่ตนทามีหน้าที่อะไร วิธีการทางานเป็นอย่างไรเป็นคนช่างสังเกตุในงานที่ทาและ
งานรอบตัวเองเพื่อมาปรับใช้ในงาน มีความกระตือรือร้น มีกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใย เต็มใจ
ให้บริการ มีความคิดสร้างสร้างสรรค์เพื่อสามารถนามาพัฒนางานในหน่วยงานได้ มีสติในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดข้อผิด พลาดน้อยที่สุด มีทัศนคติที่ต่องานบริการ และมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล
- มีความรู้ในงานที่จะให้บริการ
- เป็นคนช่างสังเกตุ
- เป็นคนกระตือรือร้น
- มีกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ต่อผู้รับบริการ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- สามารถควบคุมอารมย์ตนเองได้
- มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
- มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
- มีการจัดทาระบบการทางานให้เกิดความคล่องตัว
- มีความอดทนต่องานบริการ
- เป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการ
นางสาวธัญณัฐ คาศรี
- ผู้ให้บริการควรมีใจที่รักงานบริการ
- มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
- บุคลิกการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
- สร้างความเป็นกันเองให้ผู้บริการเกิดความเป็นมิตร กิริยาท่าทางสุภาพ พูดจาชัดเจนเข้าใจง่าย
- มีความอดทน มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
- บริการให้ตรงกับความต้องการ
- การรู้จักใช้คาพูดที่ดี เช่น ขอบคุณค่ะ ขอโทษค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหม
- สามารถช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
- ไม่นาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงาน
- ทางานให้สาเร็จตามกาหนดเวลา ไม่ควรค้างงานจนเป็นดินพอกหางหมู
- มีการจัดระบบการทางานให้เกิดความคล่องตัว
- มีการปรับปรุงงานเมื่อมีข้อตาหนิ
- ฝึกอบรมตนเองให้เกิดทักษะการบริการเพื่อนาไปปรับใช้กับงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

นางสาวจินตนา หนูแจ่ม
การให้บริการในงานสารบรรณเป็นการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจะติดต่อกับ
บุคคลภายในและภายนอก ในการติดต่อหรือประสานงานผู้ที่มาขอรับบริการนั้นมีการปฏิบัติดังนี้
- ให้ความสาคัญกับผู้มารับบริการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
- ทางานให้สาเร็จตามกาหนดเวลา
- มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย แต่งกายเรียบร้อย
- มีความกระตือรือร้นในการทางาน
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
นายกิรัณ เรืองทรัพย์
- สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ
- สอบถามต้องการโดยใช้คาพูด สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ
- อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ
- ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
- มีความกระตือรือร้นเสมอ
- ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลาดับก่อน-หลัง
- รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
- หากงานเกิดความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดต้องกล่าวคาว่า ขอโทษ
- ให้บริการภายในเวลากาหนด หากดาเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบด้วย
วาจาที่สุภาพ
- เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ดาเนินการทันที

สรุปกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 7 หัวข้อ “การให้บริการ”
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น

---------------------------------------------------------------------การให้บริ การ (Services) หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ ด้ว ยร่างกายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระทาด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ
กิริยา ท่าทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ วิธีที่ปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ ตรงความต้องการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีห น้า แววตา กิริยา ท่าทาง
และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี
ได้แก่ การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน
กิริยาท่าทางที่สุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล ชัด เจน สุภาพ ให้เกียรติ
และมีหางเสียง
การให้บริการที่ดี ผู้ปฏิบัติทุกท่านทุกส่วนงานควรคานึงถึงข้อต่างๆ ดังนี้
 ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ที่ตนรับผิดชอบ
เพื่อจะสามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ในเรื่องการ
การให้บริการ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และ ต้องขวนขวายหาความรู้จาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ
 มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ทางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความ
ช่างสังเกต เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่ พอใจของผู้รับบริการก็จะ
พยายามนามาคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ มากยิ่งขึ้น
 ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เป็นพฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึง
ความมี จิ ต ใจในการต้ อ นรั บ ให้ ช่ ว ยการช่ ว ยเหลื อ แสดงความห่ ว งใย จะท าให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ
 ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก
และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ ดี ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะ
ติดต่อขอรับบริการอีก
 ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆ ไม่ควรยึดติด
กับ ประสบการณ์ห รื อบริ การที่ทาอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทาไปอย่างนั้น ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการจึงมีความจาเป็นสาหรับการคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิรูปงานบริการให้เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจาปี 2556

1

 ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น ซึ่งมีการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น
กิริ ย ามารยาทผู้ รั บ บริ การก็จ ะแตกต่ างกัน ด้ว ยเช่ นกัน เมื่อผู้ รับ บริการไม่ได้ดั่ งใจ ผู้
ให้บริการก็อาจจะถูกตาหนิ โดนพูดจาก้าวร้าวใส่ กิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้ให้บริการต้อง
สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทางานบริการ
เป็นผู้ให้ จึงต้องมีความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานบริการ และเต็มใจที่จะให้บริการ เพราะ
ถ้าผู้ใดมีความคิดหรือความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ ผลที่ได้งานออกมาก็จะไม่เป็นดี ไม่
ประสบความสาเร็จ แต่ถ้าบุคคลใดมี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ก็จะให้ความสาคัญกับ
งานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานมีคุณค่าและนาไปสู่ความสาเร็จ
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