
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 8/2557 

วันอังคารที่  14  ตุลาคม  2557  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(วา่ท่ีเรือตรี ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา – แทน) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์ – แทน) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

11. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้ร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม วิชยัดิษฐ  ผู้ช่วยคณบดี 

2. นางอทุยั  ศิริคณุ    นกัวิชาการ 

3. นางสาวปัทมา สํานกัโหนด   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.35 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน (ไม่มี) 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ

ประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ  "SMART FOR ALL" ครัง้ท่ี 4 ระหว่างวนัท่ี 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม

ปาริชาต อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ในการนี ้ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมใน

โครงการดงักลา่ว 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

ด้วยนิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณได้รับทุนการศกึษาในโครงการ AMCHAM THAILAND 

CHARITABLE FOUNDATION SCHOLARSHIP RECIPIENTS 2014-2015 จํานวน 29 ทุน โดยโครงการ

ดงักล่าวจะสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่นิสิตท่ีได้รับจํานวนทุนละ 25,000 บาท ซึง่มีนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ได้รับ

ทุน จํานวน 24 ทุน นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จํานวน 4 ทุน และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ จํานวน 1 ทนุ  

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่มี) 
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1.4  หวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

หัวหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์แจ้งสรุปผลการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ประชุมไปเม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.4 

นอกเลม่) 

 

1.4  ผู้ช่วยคณบดี 

ผู้ ช่วยคณบดีได้แจ้งการจัดทําของท่ีระลึกของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้จัดทําไว้ 3 รายการ 

ประกอบด้วยจานเบญจรงค์ท่ีระลึก ชุดแก้วเบญจรงค์ และชุดกระดาษโน้ต โดยสาขาวิชาท่ีจัดโครงการและ

ประสงค์ใช้ของท่ีระลกึดงักลา่วในโครงการ หรือใช้ในการศกึษาดงูาน สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ีสํานกังานคณะ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 7/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

7/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 17 กนัยายน 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข  

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  (ร่าง) คู่มือปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิคณะศึกษาศาสตร์ 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 3.1 (ร่าง) คูมื่อการปฏิบติังานการบรูณาการพนัธกิจคณะศกึษาศาสตร์ ใน

การประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 มีมติ

มอบฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ ดําเนินการแตง่ตัง้และจดัประชมุกรรมการจดัทําคูมื่อปฏิบติังานการบูรณาการ

พนัธกิจคณะศกึษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าขณะนีไ้ด้ดําเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัทําคูมื่อปฏิบติังานการบรูณาการพนัธกิจคณะศกึษาศาสตร์ แล้ว ซึง่จะมีการ

ประชมุหารือการจดัทําคูมื่อ และจะนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์ (สควค.)) 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร์ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557   

(กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.)) (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 นอก

เลม่) 

มต ิ เห็นชอบค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (กศ.ม.การสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.)) 
 

 

4.2 ร่าง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.... 

- ถอนวาระการพิจารณา 

 

 

4.3 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ....  

ตามท่ีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสาระความรู้ สมรรถนะและ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษา และศกึษานิเทศก์ ตาม

ข้อบงัคบัครุุสภา วา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเกณฑ์การรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพฉบับใหม่ บัดนี ้กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรได้ดําเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณา ร่าง มคอ.2 หลกัสูตร กศ.บ.หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. .... (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.3 นอกเลม่)  

ข้อเสนแนะจากกรรมการ 

1. การกําหนดหน่วยกิตในบางรายวิชาควรคํานึงถึงความสําคญัของรายวิชา โดยหากเป็น

รายวิชาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานความรู้ท่ีมีอยู่ควรปรับจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกนัด้วย 

2. การรวมรายวิชา หรือรวมมาตรฐานความรู้เข้าด้วย ให้คํานงึถงึการสอนร่วมของอาจารย์

โดยบรูณาการระหวา่งสาขาวิชา 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง หลกัสตูร กศ.บ.หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. .... โดยให้มีการ

ปรับแก้ไขเอกสารดงันี ้
(1) หน้าท่ี 2 ข้อท่ี 9 ช่ือหวัข้อให้เปลี่ยนเป็น ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคณุวฒิุของ

ประธานสาขาวิชา 
• ข้อท่ี 9 ให้ตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ของประธานสาขาวิชาให้ถกูต้อง 
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(2) หน้าท่ี 8 หมวดท่ี 3 ข้อท่ี 2 การดําเนินการหลกัสตูร ให้ปรับข้อมลูในข้อ 2.1 วนั

เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนวันเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 
(3) หน้าท่ี 10  

• เพ่ิมหน่วยกิตในรายวิชา 0308211 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 

เป็น 2 หนว่ยกิต 
• ให้รวมรายวิชา 0308311 ประสบการณ์วิชาชีพครู หน่วยกิต 1(0-3-0) กับ

รายวิชา 0308312 การสอนจลุภาค หน่วยกิต 1(1-1-1) ไว้ด้วยกนั โดยให้เหลือหน่วยกิตจํานวน 1 หน่วยกิต 
(4) หน้าท่ี 11 ให้ปรับจํานวนหน่วยกิตในมาตรฐานความรู้ท่ี 8 

• รายวิชา 0308281 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา ปรับหน่วยกิตเป็น 

3(2-2-5) 
• รายวิชา 0308381 นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ปรับหน่วยกิต

เป็น 2(1-2-3) 
(5) หน้าท่ี 12 เปลี่ยนช่ือวิชาในรายวิชา 0308412 ภาวะผู้ นําและการบริหาร

สถานศกึษา เป็นรายวิชา 0308412 การบริหารสถานศกึษา และให้ปรับคําอธิบายรายวิชาในหน้าท่ี 25 โดยให้

แยกจากรายวิชา 0308411 ภาวะผู้ นําทางการศกึษา อย่างชดัเจน 
(6) หน้าท่ี 18-19 ให้ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา 0308244 จิตวิทยาทัว่ไป 
(7) ให้ตรวจสอบคํา ข้อความ ข้อมูล รูปแบบการจัดย่อหน้าต่างๆ ให้เป็นแบบ

เดียวกนัตลอดทัง้เอกสาร 

 
 

4.4 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ตามผลการประเมินคุณภาพ

ภายในประจาํปีการศึกษา 2556  

ด้วยท่ีมหาวิทยาลยัได้แจ้งรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศกึษา 2556 

มายังคณะ ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพจึงเสนอให้          

ท่ีประชมุพิจารณารูปแบบการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพคณะศกึษาศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2557  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1. ควรมีการเทียบเคียงการดําเนินงานกับสถาบันอ่ืน ซึ่งในเบือ้งต้นอาจเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลยับรูพา หรือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. คณะควรสง่เสริมให้มีการทําความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนให้มากขึน้ 

มต ิ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ตัง้ทีมวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน

ด้านการวิจัยของคณะ และมอบผู้ช่วยคณบดีพิจารณาในภาพรวมของคณะในการดําเนินการจัดทําข้อตกลง

ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
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4.5 การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เปิดสอนรายวิชา 0319132 ทักษะและการสอน

กรีฑา และรายวิชา 0319242 การฝึกและการตดัสินกรีฑา ให้กบันิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) 

สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา ในภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  น่ิมสวุรรณ  เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาดงักลา่ว (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.5)  

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นภดล  น่ิมสุวรรณ  เป็นอาจารย์พิเศษสอน

รายวิชา 0319132 ทกัษะและการสอนกรีฑา และรายวิชา 0319242 การฝึกและการตดัสินกรีฑา ในภาคเรียนต้น 

ปีการศกึษา 2557 

 

 

4.6 การเทยีบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวเดือนเพญ็  ทองไฝ  

ด้วยนางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ  รหสั 571997044 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในปีการศกึษา 2554 

และปีการศึกษา 2555 เน่ืองจากพ้นสภาพแล้วสอบเข้ามาเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 รายวิชา     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนดงักล่าว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.6)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ จํานวน 5 รายวิชา ดงันี ้

ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแล้วในหลกัสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

การวิจัยและประเมิน ปีการศึกษา 2554 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสตูร กศ.ม. 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 

2557 

1.  0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) B 0320501 บูร ณ า ก า ร พื น้ ฐ า น

การศกึษา 

3(3-0-6) 

2.  0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) B 0320511 ก า ร วิ จั ย ท า ง

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 
รายวิชาที่เรียนมาแล้วในหลกัสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสตูร กศ.ม. 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 

2557 

3.  0302511 หลกัการบริหารและจัดการ

องค์การทางการศกึษา 

3(3-0-6) A 0302511 ทฤษฏีและหลักการ

บริหารการศกึษา 

3(3-0-6) 

4.  0302513 การบริหารงานวิชาการ 3(3-0-6) A 0302513 การบริหารหลักสูตร

และการจดัการเรียนรู้ 

3(3-0-6) 

5.  0302532 การบ ริหารบุคลากรทาง

การศกึษา 

3(3-0-6) A 0302514 การบริหารทรัพยากร

ทางการศกึษา 

3(3-0-6) 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1    พิจารณาเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและ

เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์

ดวงฤดี  พ่วงแสง 

ด้วยอาจารย์ดวงฤดี  พ่วงแสง  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบ       

การสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือ

คณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน

เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ดวงฤดี  พ่วงแสง ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นประธานอนกุรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์  เป็นอนกุรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ เป็นอนกุรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา   เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

5.2    การสอบระหว่างภาคการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาดแูลการคมุสอบ

ของอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างเคร่งครัด โดยหากอาจารย์คนใดติดภารกิจไม่สามารถคมุสอบในช่วงเวลาท่ีได้รับ

มอบหมายได้ ให้แจ้งให้ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ทราบ เพ่ือดําเนินการจดัคนคมุสอบแทน 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 

 

5.3    การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการให้คณะศึกษาศาสตร์ทบทวนเร่ืองการจัดตัง้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่ให้คณะศกึษาศาสตร์พิจารณาข้อมลูท่ีนําเสนอมหาวิทยาลยัใหม่ โดยให้

นําเสนอข้อมลูท่ีมีความชดัเจนขึน้กวา่เดิม 

มต ิ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตดําเนินการ 

 

ปิดประชุม เวลา 12.05 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
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