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ส่วนที่  1  
บทนำ 

แนวคิด 
 ฝ่ายนโยบายและแผนงานเป็นฝ่ายท่ีส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเชิงนโยบายให้โรงเรียนจัด
การศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เรียน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามกลยุทธ์ โดยเน้นความ
โปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม  
การบรหารท่ีสนับสนุนท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกบั ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ การศึกษามีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมดี มีทักษะอาชีพ 
พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยความร่วมมือของชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด 
 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

  6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย 
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กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. งานสำนักงานแผนงาน 
 2. งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
 3. งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
 4. งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 
 5. งานจัดสรรงบประมาณ 
 6. งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 7. งานระบบควบคุมภายใน 
 8. งานพัฒนาเว็บไซต์ 
 9. งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 10. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. งานติดตามและประเมินผล 
 12. งานสารสนเทศ 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒  
 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจำเป็นและปัญหา 

กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

การวางแผนการดำเนินงาน 

ดำเนินงานตามแผน/โครงการ 

ส่งเสรมิ สนับสนุนการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่  ๒  

โครงสร้างการบริหารงาน   

 
ผังบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นางตรึงใจ สุขโข     นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ  นางสาวสุจิตตรา อยู่เจริญ 
 กรรมการ     กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ 
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ผังผู้รับผิดชอบงานฝ่ายนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 

 
 

 

 
 
นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม นางสาวสุจิตตรา อยู่เจริญ  นางตรึงใจ สุขโข  นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

งานสำนักงานแผน 
 

งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

งานจัดระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน 

 

งานติดตามและประเมินผล 
 

งานสารสนเทศ 
 

งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำป ี

 

งานจัดทำแผนงบประมาณ 
และคำขอต้ังงบประมาณ 

 

งานจัดสรรงบประมาณ 
 

งานระบบควบคุมภายใน 
 

งานพัฒนาเว็บไซต์ 
 

งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

งานระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ขอบข่ายงาน/ภารกิจ 
1. งานสำนักงานแผน 
 งานประสานงานและการให้บริการ 
 งานจัดประชุมภายในฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 งานจัดประชุมงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายนโยบายและแผนงานภายในสถานศึกษา 
2. งานนโยบายและแผนงาน 
 งานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา 
 งานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร 
 งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. งานจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
  งานกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 งานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการวางแผนกำหนดขั้นตอน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑) ศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผน กำหนดกรอบ 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อการตรวจสอบ 

 ๒) วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบข้อมูล 

๒. ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๑) ขี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ท่ีจะรับการประเมิน 
 ๒) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 ๓) บันทึกคุณภาพของงานแต่ละมาตรฐานโดยการสังเกต สอบถาม และตรวจสอบ 
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ร่องรอยให้ละเอียด จากหลักฐานข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เกี่ยวข้องท่ีรับการประเมิน 
 ๔) ตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดย 
ใช้วิธีการประเมินภาพรวม ผลการตัดสินจะเกิดจากความเห็นสอดคล้องกันของผู้ประเมินภายในท้ังหมด 

๓. ข้ันตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๓) นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อตันสังกัด 
 ๔) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

 ๕) นำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษาในปีต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
4. งานติดตามและประเมินผล 
 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
5. งานสารสนเทศ 
  5.1 จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศกลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
  5.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เสนอ
รายงาน ภายในกลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
  5.3 จัดทำทะเบียนรับส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบ และจัดพิมพ์คำส่ังของกลุ่มบริหาร
นโยบายและแผน 
  5.4 จัดซื้อ จัดหา ควบคุม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารนโยบายและแผน จัดเก็บและดูแล
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน 
  5.5 จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานภายในกลุ่มบริหารนโยบายและแผน ดำเนินจัดทำเป็นสารสนเทศกลุ่ม
บริหารนโยบายและแผน  เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    5.6 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
 5.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 6.1 ศึกษาแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 6.2 ทบทวนภารกิจหรือนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6.3 ทบทวนภารกิจหรือนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด 
 6.4 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ  
 6.5 แต่งต้ังคณะทำงาน 
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 6.6 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
 6.7 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และประเมินสถานภาพโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT  
 6.8 สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT  
 6.9 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของโรงเรียน 
 6.10 กำหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 6.11 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ  
 6.12 นำเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 6.13 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ และจัดทำ
เอกสาร 
 6.14 นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 6.15 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่าง
ท่ัวถึง  
 6.16 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
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นางสาวสุจิตตรา อยู่เจริญ 

ขอบข่ายงาน/ภารกิจ 
1. งานจัดทำแผนปฏบิัติการ 
   งานวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 ศึกษาสภาพแวดล้อม ผลการดำเนินงานของปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการ 
 1.3 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อกำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
  1.4 นำเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจำปีต่อทีมบริหาร 
 1.5 วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของโรงเรียน 
 1.6 รวบรวมโครงการ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 
 1.7 นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5) 
 1.8 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี 
 1.9 เผยแพร่ และส่ือสารสู่การปฏิบัติ 
 1.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ 
 
2. งานจัดสรรงบประมาณ 
 งานจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
 งานจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
 2.2 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 2.3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบโปรแกรม DMC 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. 
 2.4 จัดเตรียมข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล /รวบรวมข้อมูลท้ังหมด) 
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 2.5 ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของแต่ละฝ่ายงาน 
 2.6 เสนอหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายงานเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
 2.7 แจ้งจัดสรรงบประมาณในท่ีประชุมเพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
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นางตรึงใจ สุขโข 

ขอบข่ายงาน/ภารกิจ 

1. งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 
  งานจัดต้ังและเสนอของบประมาณประจำปี และในกรณีเร่งด่วนของสถานศึกษา 
  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 
 2. งานระบบควบคุมภายใน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.๑ จัดทำแผนโครงการ สำหรับงานควบคุมภายใน 
     ๒.2 วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
      2.๓ วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
      2.๔ กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
     2.5 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
     2.๖ ให้ความรู้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     2.๗ ประสานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำมาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุม  
การดำเนินงานตามภารกิจ 
     2.๘ ดำเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
     2.๙ ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
    2.1๐ รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
     2.๑๑ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
     2.๑๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ 
ขอบข่ายงาน/ภารกิจ 
1. งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.1 วิเคราะห์สภาพงานเว็บไซต์ของโรงเรียนและข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
 1.3 จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน 
 1.4 อัพเดตข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนลงบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 

2. งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    ๒.1 วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
     2.3 นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.4 รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.5 ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
     2.6 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
     2.7 พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     2.8 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
     2.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  3.1 วิเคราะห์สภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
 3.2  งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
  3.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
  3.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 


