
 
 

ทศิทางการจดัการศึกษา 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16   

 

วสัิยทศัน์ 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บริหารจดัการ

และใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 

พนัธกจิ 

 1. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนกาํกบั ติดตามและประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 

 2. พฒันาการใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและไดม้าตรฐานนาํไปสู่มาตรฐานสากล 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล องคก์ร สถาบนัฯลฯ 

 4. พฒันาสาํนกังาน และสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ค่านิยมองค์การ 

 “ถือประโยชนข์องนกัเรียนและสถานศึกษาเป็นสาํคญั (Students and school come first): 

SSCF 

เป้าประสงค์ 

 1.นกัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 2. สถานศึกษาจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในการ    

                ใหบ้ริการ 

 
 



กลยุทธ์  

 จากวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จึง

กาํหนดกลยทุธ์ ปีงบประมาณ 2555  จาํนวน  9  กลยทุธ์ (6+3 ) สพฐ. จาํนวน 6  กลยทุธ์  สพม.เขต 

16  จาํนวน  3  กลยทุธ์  ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ

พฒันา เตม็ตามศกัยภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน 

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจ 

ทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กลยุทธ์ที ่7  การพฒันาการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

กลยุทธ์ที ่8  สาํนึกรักบา้นเกิด 

กลยุทธ์ที ่9  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้

สู่คุณภาพผูเ้รียน 

 

 



กลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม  

                   ความสามารถด้านเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้            

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

1. นกัเรียนมีความพร้อม 

ทางดา้น  ร่างกาย อารมณ์  

สงัคม และ สติปัญญาเพ่ือ 

ใชชี้วิตในโลกภายนอกได ้ 

อยา่งมีความสุข มีคุณภาพ 

และมีมารยาทท่ีดีงามตาม 

แบบวฒันธรรมไทย*** 

1.ยกระดบัคุณภาพการจดั

กิจกรรมเพ่ือพฒันาความ

พร้อมทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 

*** 

1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจดักิจกรรม 

เพื่อพฒันาความพร้อมของร่างกาย  

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา*** 

1.2 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีความสามารถ

ในการใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

มีคุณภาพและมีมารยาทท่ีดีงามตามแบบ

วฒันธรรมไทย*** 

2. นกัเรียนมีทกัษะในการคิด  

การใชภ้าษาและเทคโนโลยี

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารและ การแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองและการ

ถ่ายทอดความคิด*** 

2.พฒันาการจดัการเรียน 

การสอนโดยเนน้ทกัษะ 

การคิด วิเคราะห์ การแก ้

ปัญหาและการจดัทาํ

โครงงาน*** 

1.3 ร้อยละ100 ของครูสามารถออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ตามความถนดั ความสนใจ 

และศกัยภาพของผูเ้รียนโดยเนน้ทกัษะการ

คิดวิเคราะห์การแกปั้ญหาการจดัทาํ

โครงงาน และการนาํเสนองาน *** 

1.4 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา การจดัทาํ 

โครงงานและการนาํเสนองาน*** 

1.5  ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีความสามารถ 

ในการใชภ้าษาและเทคโนโลยเีพื่อเป็น 

เคร่ืองมือในการส่ือสาร การแสวงหา 

ความรู้ดว้ยตนเองและการถ่ายทอด 

ความคิด*** 

 

 

 



จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

8 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ่มข้ึน

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 

3.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่ม

สาระโดยเนน้กลุ่มวิชาหลกั 

ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคม

ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

1.6 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานจาการประเมิน

ระดบัชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

4.เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนดา้น
คณิตศาสตร์  
ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้น
เทคโนโลย ี

4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ และส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อจดัการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 
5. ส่งเสริมใหค้รูใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนรู้และเลือกใชส่ื้อการ
เรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ*** 

1.7 ร้อยละ 100 ของนกัเรียน 
มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.8  ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้ 
1.9 อตัราส่วนคอมพิวเตอร์ 
ต่อนกัเรียน 1:10 
1.10 ร้อยละ 80 ของส่ือ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ีมีคุณภาพทั้งเน้ือหา
และรูปเล่มใหส้ถานศึกษาเลือกใชอ้ยา่ง
หลากหลาย  

 6. ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ใหผู้ท่ี้มีความสามารถพิเศษ
ใหไ้ดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
 

1.11 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนโรงเรียน    
จุฬาภรณ์วิทยาลยั ไดรั้บการพฒันา
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
1.12 ร้อยละ 80 ของนกัเรียน 
 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร 
1.13 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนหอ้งเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 



จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

5. เพิ่มศกัยภาพนกัเรียน  
ตามความถนดัและความ
สนใจ*** 

7. ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันาผูมี้ความสามารถพิเศษ
เฉพาะดา้นไดรั้บการพฒันา
ตามศกัยภาพ*** 
 

1.14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูมี้
ความสามารถพิเศษ*** 
1.15 ร้อยละ  80  ของครูมีวิธีปฏิบติัท่ีดีใน
การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ*** 
1.16 ร้อยละ  100  ของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษไดรั้บการพฒันาตาม
ศกัยภาพ*** 
1.17 ร้อยละ 20 ของสถานศึกษามีนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการพฒันาอจัฉริยะภาพสู่ความ 
เป็นเลิศ*** 
 

 6.นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

การพฒันาเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนมี

ภูมิคุม้กนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและสงัคม    

พหุวฒันธรรม  

8. เร่งรัดพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมี้

ทกัษะในการใชภ้าษาท่ีสอง

และมีความพร้อมต่อ     

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1.18 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดักิจกรรมเพ่ือ

พฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1.19 ร้อยละ 70 ของผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารและ 

 บุคลากรทางการศึกษาสามารถใชภ้าษาท่ี 

 สองในการส่ือสาร*** 

1.20 ร้อยละ 60 ของโรงเรียนจดักิจกรรม 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 1.21 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใน

วิชาภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 1.22 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนตน้แบบ

ประเภทต่างๆจดัการเรียนรู้ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

 

 



จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

 9. เร่งรัดพฒันาคุณภาพของ 

 นกัเรียนใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อ 

   การเปล่ียนแปลง และระบบ

เศรษฐกิจสงัคมพหุ

วฒันธรรมรองรับการเป็น

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.23 ร้อยละ 100*(สพฐ.ร้อยละ50) ของ

โรงเรียนจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจในการ

เปล่ียนแปลงและสงัคมพหุวฒันธรรม 

 

7. นกัเรียน มีทกัษะชีวิตใน

การรับมือกบัสถานการณ์

และภยัพิบติัต่าง ๆ  

10.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้

ทกัษะชีวิตในการเรียนรู้

เก่ียวกบัผลกระทบจากภยั

ธรรมชาติ ภยัพิบติัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.24 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสร้างความ

ตระหนกัและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้

เก่ียวกบัภยัธรรมชาติ ภยัพิบติัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตามบริบทของพื้นท่ี*** 

1.25 ร้อยละ 100  ของครูจดัการเรียนรู้โดย 

บูรณาการในทุกกลุ่มสาระ*** 

 

 11.สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบั

การป้องกนัภยัพิบติัตาม

สภาพภูมิศาสตร์ 

1.26 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนไดเ้รียนรู้ ร่วม

ป้องกนัและปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์     

ทางธรรมชาติ ภยัพิบติัและส่ิงแวดลอ้มตาม

บริบทของพื้นท่ี*** 

1.27 ร้อยละ80 ของนกัเรียนและบุคลากร

ไดรั้บการช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาตไิทยและวถิชีีวติตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 

1.นกัเรียนมีจิตสาํนึกความเป็น
ไทยและมีความเล่ือมใส 
ศรัทธาในสถาบนัชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์และ การ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข*** 
 
 
 
 
 

 1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
จดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียน    
มีจิตสาํนึกความเป็นไทย
และ      มีความเล่ือมใส 
ศรัทธาในสถาบนัชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย ์   
และ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  
*** 
 
 

2.1ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม ความเล่ือมใส ศรัทธาในสถาบนั
ชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์และ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข *** 
2.2 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีจิตสาํนึก
ความเป็นไทยและมีความเล่ือมใส ศรัทธา
ในสถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์
และ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข*** 
  

2. นกัเรียนทุกคนมีความ
สาํนึก ในความเป็นไทย  

 

 
 

2. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะ  อนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

2.3 ร้อยละ 100 ของครูนาํหนงัสือ”สมบติั
ผูดี้”และหลกัธรรมแต่ละศาสนามาบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้*** 
2.4 ร้อยละ 100 ของนกัเรียน มีความสาํนึก
ในความรักชาติ และมีคุณสมบติัผูดี้ 
2.5 ร้อยละ 100 ของนกัเรียน  มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
2.6 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนแต่ละคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์   ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูใ่นระดบัดี*** 

 3. ส่งเสริมและพฒันา
กระบวนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ชาติไทย
สงัคมศึกษา ประชาธิปไตย 

2.7 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนไดเ้รียนรู้
ประวติัศาสตร์ชาติไทย สงัคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทย และ 
พลโลก 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 
 4. ส่งเสริมการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา  
5. ส่งเสริมการจดัทาํส่ือ
และเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา*** 
 

2.8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจดักิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ไดน้าํ
หนงัสือ “สมบติัผูดี้”มาเป็นกรอบในการ
ดาํเนินการ*** 
2.9 ร้อยละ 100 ของนกัเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย ์มีวินยั สุภาพ 
สะอาด สามคัคี มีนํ้ าใจ) และกตญัญู  
2.10 ร้อยละ 80 ของนกัเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย ์มีวินยั สุภาพ 
สะอาด สามคัคี มีนํ้ าใจ) และกตญัญู แต่ละ
คุณลกัษณะอยูใ่นระดบัดี*** 
2.11 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

3. ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ  
 

6. ส่งเสริมการดารงตนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
7. ขยายผลสถานศึกษา
ตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  

2.12  ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จดัการศึกษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
2.13 ร้อยละ 30 ผา่นการประเมินเป็น
สถานศึกษาตน้แบบเศรษฐกิจพอเพยีง  

4. นกัเรียนมีทกัษะชีวิตในการ
รับมือกบัสถานการณ์และภยั
พิบติัต่างๆ  
 

8. ส่งเสริมความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.14 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจดักิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผดิชอบ   ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
2.15 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ/์ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาและ
ชุมชน*** 
 
 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
2.16 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีนกัเรียนท่ี
เป็นแบบอยา่งในการรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ/์ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาและชุมชน
อยา่งนอ้ยร้อยละ 10  ของนกัเรียน
ทั้งหมด*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถงึ ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พฒันาเตม็ตามศักยภาพ 

 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
1. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุก
คนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง ลดอตัราการออก
กลางคนั ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  
 

1. เร่งรัดใหป้ระชากรวยั
เรียนทุกคน ไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  

 

3.1 ร้อยละของผูเ้รียนต่อจาํนวนประชากรวยั
เรียนไดรั้บการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน     
ร้อยละ 2  
- ร้อยละ 100 ของผูจ้บการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร  

 2. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

3.2 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนไดรั้บการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
3.3 ร้อยละ 100 ของผูป้กครองมีความพึง
พอใจท่ีไดรั้บการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 3. เสริมสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบั
นกัเรียน  
 

3.5 อตัราการออกกลางคนัลดลง  
3.6 อตัราการเรียนต่อของผูจ้บชั้น ม.3 
สูงข้ึน  
3.7 จาํนวนนกัเรียนอายตุ ํ่ากวา่   15 ปี ท่ี
ตั้งครรภล์ดลงร้อยละ 100  
จาํนวนคดีเดก็และเยาวชนท่ีถูกดาํเนินคดี
โดยสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน ลดลงร้อยละ 100  

 

 4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา          
ยาเสพติด  
 

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
ต่อสารเสพติดลดลง ร้อยละ 100  
3.8 ร้อยละ100 ของนกัเรียนท่ีติด  
สารเสพติดเขา้รับการบาํบดั  

 5. ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทางเลือก โดยครอบครัว สถาน
ประกอบการองคก์รเอกชน  
 

3.9 ร้อยละ 100 ของผูจ้บการศึกษาทางเลือก
ตามกาํหนดเวลาของหกสูตร  
 
 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
3.10 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน โดยการจดั
การศึกษา โดยครอบครัวและสถาน
ประกอบการ องคก์รเอกชน จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

 6. ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทางเลือกโดยสถานศึกษา
ร่วมกบัครอบครัว องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาน
ประกอบการและภาคีเครือข่าย
อ่ืน*** 

3.11 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางเลือกไดรั้บ
การศึกษาจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน*** 

 7.ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ท่ีเปิดสอนหลกัสูตร ปวช.*** 

3.12 ร้อยละ 100 ของครูสอนหลกัสูตร(ปวช.)
มีความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพท่ีทนัสมยันาํมาปรับ
การเรียนใหแ้ก่นกัเรียน*** 
3.13 นกัเรียนร้อยละ 100 มีประสบการณ์ตรง
และมีทกัษะการปฏิบติังานอาชีพ*** 

 8.ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อ
การมีงานทาํ  
 

3.14 ร้อยละ 50 ของผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้งาน
อาชีพเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนและ
สามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งนอ้ย   1 อาชีพ  
3.15 โรงเรียนจาํนวน 2 โรงเรียน มีรูปแบบ
การจดัการศึกษาแบบวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
แบบครบวงจร  
 
 

 9.ส่งเสริมการจดัการศึกษา
สาํหรับผูด้อ้ยโอกาส  
 

3.16 ร้อยละ 90 ของผูด้อ้ยโอกาส มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร  
 

 10.ส่งเสริมการจดัการศึกษา
สาํหรับผูพ้ิการ  

3.17 ผูพ้ิการ จาํนวน 214  คน ไดรั้บการพฒันา
สมรรถภาพ  
 
 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
3.18 ร้อยละ 80 ของผูพ้ิการผา่นเกณฑก์าร
พฒันาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  
3.19 ร้อยละ 65 ของผูพ้ิการท่ีจบการศึกษาตาม
กาํหนดเวลาของหลกัสูตร  
3.20 ร้อยละ 80 ของผูพ้ิการไดรั้บการพฒันา
สมรรถภาพตามกาํหนดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการ

สอนได้อย่างมี คุณภาพ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
1. นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการ
พฒันาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและสังคมพหุ
วฒันธรรม  

1.ประสานการวางแผนการผลิต 
พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเ้ป็นระบบ มีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพ  
 

4.1 ร้อยละ 100 ของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีผา่นการประเมิน
ความเขม้แขง็ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดบัดี  
 

 2.พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ร้อยละ 80 ของความสาํเร็จใน
การพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตาม
ศกัยภาพและบริบทรอบตวัผูเ้รียน  
4.3 จาํนวนครู3000  คน ไดรั้บการ 
พฒันาเป็นครูเก่งมีคุณภาพและ
คุณธรรม  
4.4 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
พฒันาครูดว้ยระบบ IT  
4.5 ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการ
เตรียมความพร้อมดา้นภาษาท่ีสอง 
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

 

 3.คืนครูใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยลดภาระ
งานอ่ืน ท่ีไม่จาํเป็นและจดัใหมี้
บุคลากรสายสนบัสนุนให้
พอเพียง เพื่อใหค้รูทาํหนา้ท่ี
พฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี และมี
โอกาสพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

4.6 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุนบุคลากร มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
4.7 ลดความขาดแคลนครูใน
ภาพรวมไดร้้อยละ 30  
 
 
 
 
 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
 4.ส่งเสริมกาํกบั ติดตามและ

ประเมินคุณลกัษณะการประพฤติ
ปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร*** 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีฯ 
1.การยดึมัน่และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2.การยดึมัน่และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการดาํเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัวและสงัคม 
4.การพฒันาตนเองใหมี้
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 
5.การมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6.การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
ขององคก์ร 
7.การมีความรักสามคัคีใน        
หมู่คณะ 
8.การร่วมปกป้องและรักษา
ช่ือเสียงขององคก์ร 

4.8 ร้อยละ 90 ของผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ร*** 
 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจ

ทาง การศึกษา หลกัธรรมาภบิาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกนัคุณภาพภายในท่ี
เขม้แขง็และไดรั้บการรับรอง
จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตลอดจนการพฒันา
โรงเรียน ในพื้นท่ีชนบท 
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา และโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  
 

1.พฒันาส่งเสริมการดาํเนินงาน
ตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหมี้ความ
เขม้แขง็เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
2.สถานศึกษาทุกโรงไดรั้บการ
พฒันาระบบบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล  
 
3.พฒันาสถานศึกษาใหมี้ขนาด
ท่ีเหมาะสมกบัการบริหาร
จดัการ 
 
 
 
 
 
 

5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็
ครบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวงฯ  
5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ท่ีเขา้
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามไดรั้บการรับรองคุณภาพ  
5.3 จาํนวนสถานศึกษาท่ีไม่ผา่นการ
รับรองคุณภาพภายนอกทุกแห่งไดรั้บ
การแกไ้ขแทรกแซงเพ่ือการพฒันา
คุณภาพ  
5.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดรั้บ
การพฒันาระบบบริหารจดัการและการ
จดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
 5.5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีไดรั้บ
การพฒันาใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบัการ
บริหารจดัการ  
5.6 ร้อยละ100ของสถานศึกษาขนาดเลก็
ไดรั้บการพฒันาไดเ้หมาะสมกบัการ
บริหารจดัการ 
5.7 โรงเรียนทุกขนาดมีรูปแบบการ
บริหารคุณภาพท่ีเหมาะสมเป็น
แบบอยา่งไดอ้ยา่งนอ้ย  ขนาดละ 1 
รูปแบบ     
 
 
 



จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
 -ส่งเสริม สนบัสนุนให้
โรงเรียนทุกขนาดมีระบบการ
บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน(SBM)หรือระบบ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
4.นิเทศ กาํกบั ติดตาม 
ความกา้วหนา้ของสถานศึกษา 
และใหค้วามช่วยเหลือเป็นราย
โรง  

5.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดรั้บ
การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และช่วยเหลือ
การดาํเนินงานใหมี้คุณภาพ 

2. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ผา่นการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานของสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

5.พฒันาการบริหารจดัการของ   
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
- - เร่งรัดการจดัอตัรากาํลงัให้
เกิดประโยชนสู์งสุด *** 
- -พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ*** 
- -เร่งรัดการสร้างเครือข่ายและ
พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เครือข่ายขบัเคล่ือนการบริหาร
สู่การพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา เครือข่ายขบัเคล่ือน
คุณภาพการจดัการเรียนรู้*** 
- - เร่งรัดการใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการบริหาร
การศึกษา 
*** 
 
 
 

5.9 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผา่น
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
5.10 ร้อยละ 85 ของผูรั้บบริการ มีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  



กลยุทธ์ที ่6 พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 

1. นกัเรียน ครู และสถานศึกษา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมี
คุณภาพ  
 

1.จดัการสอนเสริมและเพิ่ม
โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกพื้นท่ี  
 

6.1 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นท่ีชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
6.2 ร้อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาหลกัของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ใน
พื้นท่ีชายแดนภาคใตเ้พิม่ข้ึนร้อยละ 5  
6.3 สถานศึกษาจาํนวน 25 โรงเรียน ไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพ  

 2.จดัและส่งเสริมการจดัการ
เรียน การสอนสามญัควบคู่
อิสลามศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐ  
 

6.4 ร้อยละ 80 ของนกัเรียน มีอตัราการ
เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใน
โรงเรียนของรัฐไม่ตํ่ากวา่ระดบัเฉล่ียของ
ภาคใต ้ 

 3.จดัระบบสวสัดิการ และ       
สวสัดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยจดัระบบ
รักษาความปลอดภยัครูและ
สถานศึกษา ตลอดจนจดัท่ีอยู่
อาศยัท่ีปลอดภยั ใหค้รูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

6.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระบบดูแล
รักษา ความปลอดภยั และการจดัสวสัดิการ  
 

 4.ส่งเสริมความเขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการและการอยู่
ร่วมกนัของครู นกัเรียน 
สถานศึกษาและชุมชนภายใต้
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

6.6 ร้อยละ  25  ของครูท่ีไดรั้บการพฒันา
ใหมี้วิทยฐานะสูงข้ึน*** 
6.7 ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจดักิจกรรม
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน*** 
6.8 ร้อยละ  80  ของนกัเรียน  ครู  
สถานศึกษาและชุมชนท่ียอมรับและเขา้
ใจความแตกต่างของวฒันธรรม*** 

 



กลยุทธ์ที ่ 7 การพฒันาการศึกษาเพือ่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน*** 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

  - นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมในการใชชี้วิตใน
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่ง
มัน่ใจ ปลอดภยัและมี
ความสุข  
 

1. เร่งรัดการใชภ้าษาองักฤษ
หรือการใช้
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

 

7.1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองใหแ้ก่นกัเรียน ครู 
ผูบ้ริหารและ บุคลากรทางการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
7.2 ร้อยละ 70 ของผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช ้
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศท่ีสองใน
การส่ือสารหรือในการนาํเสนองาน   

 2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัอาเซียน 

- เขา้ใจภาษา 
- วฒันธรรม 
- สงัคม วิถีชีวติ 
- เทคโนโลย ี
- ภูมิปัญญา ประวติัศาสตร์ 
 

7.3 ร้อยละ100ของโรงเรียนสามารถนาํ
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนมาสร้างเป็นหวัขอ้
ยอ่ย หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม หรือบูรณาการกบัหน่วยการเรียนรู้
อ่ืนเพื่อนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
7.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถสร้าง
แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาของอาเซียนเพื่อ
นาํเสนอในท่ีสาธารณชน 
7.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจดัและนาํเสนอ
กิจกรรม/งาน/โครงการเก่ียวกบัอาเซียน           
7.6 ร้อยละ 95 ของนกัเรียนมีความรู้เร่ืองของ
อาเซียนสามารถนาํความรู้มาแกปั้ญหาอยา่ง
สนัติวิธี/สนัติธรรมเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

 3. เร่งรัดการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

4. ส่งเสริมการทาํ MOU 
ใหก้บัโรงเรียน 

7.7 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ – 
ใหญ่พิเศษ  ร้อยละ 30 ของโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเลก็ สามารถสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัในหรือต่างประเทศอยา่งนอ้ย      
2 โรง 

 



กลยุทธ์ที ่ 8  สํานึกรักบ้านเกดิ*** 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
- ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้
ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหน้กัเรียนมีสาํนึกรักบา้นเกิด
ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ศิลปะวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ความเป็นไทย 
ในระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั
และระดบัประเทศ 

- ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร ครู 
นกัเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาํนึกรักบา้นเกิดภายใต้
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

8.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาจดักิจกรรม
การเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีสาํนึกรักบา้นเกิด 
8.2 ร้อยละ 20 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิธี
ปฏิบติัท่ีดีใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสาํนึกรักบา้นเกิด 
8.3 ร้อยละ 20 ของครูมีวิธีการปฏิบติัท่ีดีใน
การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมี
จิตสาํนึกรักบา้นเกิด  
8.4 ร้อยละ 10 ของนกัเรียนมีวิธีปฏิบติัท่ีดีใน
การสาํนึกรักบา้นเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ 9  การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการ

เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน*** 

 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวดั 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้
กระบวนการวจิยัในการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษา 
หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมี
ส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนสู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
20. ครูผูส้อนใช้
กระบวนการวจิยัในการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้สู่
คุณภาพผูเ้รียน 
 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนใชก้ระบวนการวิจยั
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.นิเทศ กาํกบั ติดตามการใช้
กระบวนการวจิยัในการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาและการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้สู่
คุณภาพผูเ้รียนโดยใชเ้ครือข่าย
การนิเทศระดบัสถานศึกษา 
ระดบั   สหวิทยาเขต และระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และนาํเสนอผลงานวิจยัดา้น
การบริหารและดา้นการจดัการ
เรียนรู้ ระดบัสถานศึกษา 
ระดบัสหวทิยาเขต และระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.เผยแพร่ผลงานวิจยัดีเด่นดา้น
การบริหารและดา้นการจดัการ
เรียนรู้สู่ระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ 

9.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสงักดั 
สพม.เขต 16 มีนวตักรรมทางการ
บริหารประเภทงานวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
9.2 ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนในสงักดั 
สพม.เขต 16 มีนวตักรรมในการจดัการ
เรียนรู้ประเภทงานวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้สู่คุณภาพ
ผูเ้รียน 
9.3 ร้อยละ 5 ของผูบ้ริหารและครูใน
สงักดั สพม.เขต 16 มีผลงานวิจยัดีเด่น 
เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติ 

หมายเหตุ  *** หมายถึง กลยทุธ์ จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดั ท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 16 กาํหนดข้ึนนอกเหนือจากกลยทุธ์ จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดั ของ สพฐ 

 



 


