
“

1

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้: 

อยากใชเ้กณฑ ์EdPEx จะเร ิม่ตน้อยา่งไร และใชแ้ลว้ไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร
วนัที ่17  พฤศจกิายน 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. 

ผา่นระบบ ZOOM
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ความคาดหวังต่อการคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ลดการใช้สารเคมี      
ใช้หลักเกษตรอนิทรีย์

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตตอ่ไร่

อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ   

และสิงแวดลอ้ม

เพ่ิมราคา
ยางพารา

ลดพืน้ท่ีปลกู

บณัฑติมี
คุณภาพ

สามารถแข่งขัน

เป็นทีพ่ึง่พงิของ
เกษตรกร

ร่วมมือกับองค์
ภายนอก

สรา้งความรว่มมือกบั
หน่วยงานภายใน ม.อ.

มีความสามารถ
ในเชิงปฏิบตัิ

บณัฑิตสูง้าน

เกษตร 
4.0

ส่งเสริมการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาเชิง

พืน้ที่

พฒันา
ศักยภาพของ
เกษตรกร

Reskill
สนบัสนนุ
คนรุน่ใหม่

มคีวามเป็น
นานาชาติ

ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์เสนอกรรมการสรรหา

คณะมี
ช่ือเสียง



ความกา้วหนา้/การพฒันาของคณะจากการน าเกณฑ ์EdPEx มาใช้

ปี 2558
-เริม่น าเกณฑ ์EdPEx
มาใชใ้นการขับเคลือ่น
องคก์ร
-อบรมการใชเ้กณฑ ์
EdPEx

ปี 2559
- สง่โครงรา่งองคก์ร
เขา้รว่มในโครงการ 
EdPEx 200 รุน่ที ่4
ผลการพจิารณา
คณะไมผ่า่น 
screening
- เป็น

ปี 2560-2561
- โครงการบม่เพาะ
คณุภาพการศกึษาสู่

ความเป็นเลศิ รุน่ที่ 2
- อบรมผูต้รวจประเมนิ
คณุภาพองคก์าร
การศกึษาดว้ยเกณฑ์
EdPEx

ปี 2562
เขา้รับการประเมนิ
EdPEx 200
ผลการพจิารณา
ผา่น EdPEx 200
รุน่ 6 พ.ศ. 2561

ปี 2563-2565
เตรยีมตัวเพือ่เขา้รับการ
ประเมนิ EdPEx 300

ทีม่าของการด าเนนิงาน



“
 ผูบ้รหิารระดบัคณะ ภาควชิา ประธานหลกัสตูร

และผูร้บัผดิชอบรายงานตวับง่ชีร้ะดบัคณะ

 เพือ่ขบัเคลือ่นระบบคณุภาพ ท าใหอ้งคก์ร

พฒันาแบบกา้วกระโดด

 เพือ่ก าหนดแผนการประชุม/แผนพฒันา 

 ด าเนนิตามนโยบายมหาวทิยาลยั
จดัท าโครงรา่งองคก์รและสง่ สกอ. 
ผลการพจิารณา คณะไมผ่า่น screening

 ไดร้บัโอกาสคดัเลอืกในการเขา้รว่มโครงการ
สง่บคุลากรหลกัจ านวน 7 คน เขา้รว่มอบรมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และก าหนดผูร้บัผดิชอบตามภารกจิ 4 
ดา้น คอื 1) การเรยีนการสอน 2) วจิยั 3) บรกิาร
วชิาการ และ 4) บรหิารจดัการ

แตง่ต ัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่น

การพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (EdPEx) 

ผูบ้รหิารคณะใหค้วามส าคญัและสือ่สาร
การด าเนนิการตามเกณฑ์ EdPEx

ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือ่น

การพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (EdPEx)

เขา้รว่มโครงการ EdPEx 200 รุน่ที ่4 (พ.ศ. 2559)

เขา้รว่มโครงการบม่เพาะคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 
รุน่ที ่2 (พ.ศ. 2560-61)

แนวทางการขบัเคลือ่น
การพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (EdPEx)



ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (EdPEx)  จ านวน 40 คร ัง้



การอบรมเครือ่งมอืส าหรบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ
(Tools Training) จ านวน 7 คร ัง้



ทมีทีป่รกึษา สกอ. ตรวจเยีย่มคณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
จ านวน 2 คร ัง้
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เครือ่งมอืพฒันาคณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ



แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา
สูค่วามเป็นเลศิ(EdPEx)

PDCA
คณะกรรมการ
ขบัเคลือ่น

ผูบ้รหิาร EdPEx 200

สารสนเทศ
ตามภารกจิ 4 ดา้น

บคุลากรหลกั
ตามภารกจิ 4 ดา้น

บคุลากรคณะ
รว่มกนัขบัเคลือ่น

แผนกลยทุธ์
ขบัเคลือ่นไปสู่

วสิยัทศัน์
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2560                                 2563                 2564                                               2568            2572  

ปจัจบุนั

เตรยีมการเขา้สู ่EdPEx 300



วสิยัทศัน ์& พนัธกจิ

การน าองคก์ร การวางแผนกลยทุธ์
การบรหิารจดัการ

โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
Management Process

การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ

Support Work Process

การบรหิารบคุลากร
การบรหิารการเงนิ

และพสัดุ
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการจดัการความรู ้

การสรา้งความผกูพนัของผูเ้รยีน
ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การจดัการอาคารและยานยนต์

Core Work Process

กระบวนการท างานทีส่ าคญัของคณะทรพัยากรธรรมชาติ

G1 ผลติบณัฑติใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้มทีกัษะวชิาการคณุภาพระดบัสากล
โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

G2 วจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาการเกษตรของประเทศใหม้คีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 
และเป็นทีย่อมรบัระดบัสากล

G3 ใหบ้รกิารการท าเกษตรแบบย ัง่ยนืเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของชุมชนและสงัคมใหด้ขี ึน้ 
G4 เพิม่คา่การบรหิารจดัการการเงนิ สนิทรพัย ์และบุคลากร โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล

Goals





ใช้ EdPEx แลว้ไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร
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วิเคราะห์
ทบทวน

วสิยัทัศน์

พันธกจิ

คา่นยิม

วัฒนธรรมองคก์ร

สมรรถนะหลกั

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิาร

หลกัสตูรและบรกิาร

นักศกึษา

บคุลากร

สนิทรัพย์

โครงสรา้งองคก์รยทุธศาสตร์

ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื

สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั

ภาพรวมของคณะ
และสภาพแวดลอ้มเชงิกลยทุธ์

วเิคราะหท์บทวนและพฒันาการบรหิารจดัการ



ปรบัปรงุกระบวนการใน 4 มติ ิ
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A 
• Approach  - แนวทาง

D
• Deployment - การถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิ

L
• Learning - การเรยีนรู ้

I
• Integration - การบรูณาการ



การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั 
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การ
เปลีย่นแปลง
เทคโนโลยทีี่
รวดเร็วของ

โลก 
(Disruptive 
technology)

ความม ัน่คง
ทางดา้น
อาหาร 

พลงังาน และ
สิง่แวดลอ้ม

การ
เปลีย่นแปลง

สภาพ
ภมูอิากาศ 
(Climate 

change) และ
การระบาด
ของโรคโคโร
นาไวรสั 19 

(COVID-19)

การเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอาย ุ

(Aging 
society)  

การแขง่ขนั
ทางวชิาการ
ของสถาบนั   
การศกึษา

นโยบาย
การคา้โลก

และ

นโยบาย
Thailand 4.0

ทกัษะ

ทีจ่ าเป็น
ส าหรบั

ศตวรรษที ่21
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2560                                 2563                 2564                                               2568            2572  

ปจัจบุนั

เตรยีมการเขา้สู ่EdPEx 300

เป็นคณะช ัน้น ำของประเทศในกำรผลติและพฒันำก ำลงัคน องคค์วำมรู ้

และนวตักรรม เพือ่ควำมยัง่ยนืของภำคเกษตรไทย ในปีพ.ศ. 2568
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เป็นคณะช ัน้น าของประเทศในการผลติ
และพฒันาก าลงัคน องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

เพือ่ความย ัง่ยนืของภาคเกษตรไทย ในปี พ.ศ. 2568

 ผลติบณัฑติทางดา้นการเกษตรและการจัดการทีม่คีวามขยัน ซือ่สตัยแ์ละสามารถเป็นผูป้ระกอบการได ้

 วจัิยและพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นการเกษตรและการจัดการทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญั 

และมศีกัยภาพในภาคใต ้เพือ่พฒันาการเกษตรไทยตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 เผยแพรอ่งคค์วามรู ้บรกิารวชิาการ สูส่งัคม เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติของชมุชน ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : 
วจัิยและพัฒนาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ี

และสรา้งนวตักรรม
ตอบโจทยก์ารท าเกษตรยคุใหมแ่ละ

การท าเกษตรแบบยั่งยนื

ยุทศาสตรท์ี ่1 : 
ผลติและพัฒนาก าลังคนคณุภาพเพือ่
ความยั่งยนืของภาคเกษตรไทย

1. ผลติบัณฑติใหเ้ป็นคนด ีมคีณุภาพ
เขา้สูร่ะบบการเกษตรยคุใหม ่
และระบบการเกษตรแบบยั่งยนื

2. พัฒนาก าลังคนเขา้สูร่ะบบการท า
การเกษตรยคุใหม ่และระบบการเกษตร 

แบบยั่งยนื

3. สรา้งทัศนคตทิีด่ตีอ่อาชพีเกษตร
ของเด็กและเยาวชนไทย

1. วจัิยและสรา้งนวตักรรมตอบโจทย์
การท าเกษตรยคุใหม่

2. วจัิยตอบโจทยก์ารท าการเกษตร
แบบยั่งยนืและบรูณาการครบวงจร
การผลติ

3. วจัิยในเชงิลกึ ระดับยนี เซลล ์โมเลกลุ 
เพือ่ตอบโจทยเ์กษตรยคุใหม่

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : 
บรหิารจัดการภายในคณะ
ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
เกดิประโยชนส์งูสดุ 

1. บรหิารจัดการบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ

2. บรหิารจัดการโครงการตอ่ยอดงานวจัิย
เชงิพาณชิยแ์ละการใหบ้รกิาร
ทางวชิาการอยา่งเป็นระบบและ
เป็นแบบ One Stop Service

3. บรหิารจัดการทีด่นิและฟารม์ภายใน
วทิยาเขตใหเ้ป็นตน้แบบ

4. บรหิารจัดการสถานวีจัิยใหเ้ป็นตน้แบบ

ขยนั ซือ่สตัย ์ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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หลกัสตูรเกษตรศาสตรบ์ณัฑติ (บณัฑติพนัธุใ์หม)่
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การสนบัสนนุและบรหิารจดัการหนว่ยธรุกจิ (Business Unit)  
คณะทรพัยากรธรรมชาติ

ชือ่หนว่ยธุรกจิ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิที่

ไดร้บัการ

สนบัสนุน

หนว่ยผลติชวีภณัฑแ์ละ

สารธรรมชาตทิางการเกษตร

ผศ.ดร.นรศิ ทา้วจันทร์ 350,000.-

หนว่ยผลติมวนเพชฌฆาต Sycanus 

collaris (F.) และแมลงตวัห า้-ตวัเบยีน

ดร.เทว ีมณีรัตน์ 425,000.-

หนว่ยผลติเห็ดสมุนไพร และผลติภณัฑ์

แปรรูปจากเห็ดสมุนไพร

ดร.ณัฐพัชร ์ศรหีะนัลต 805,000.-

หนว่ยผลติไกเ่บตงครบวงจร  รศ.สธุา วัฒนสทิธิ์ 420,000.-

หนว่ยผลติผกัและเมล็ดพนัธุใ์นระบบ

เกษตรอนิทรยี ์ภาคใต้

ดร.ปัทมาวด ีคณุวัลลี 538400

หนว่ยเพาะเลีย้งเนือ้เย ือ่พชื ดร.สรุรัีตน์ เย็นชอ้น 669740

ผลติแพะพนัธุด์เีพือ่

การจดัจ าหนา่ยเชงิธุรกจิ

ศนูยว์จัิยและพัฒนาสตัว์

เคีย้วเอือ้งขนาดเล็ก

อยูร่ะหวา่งปรับ

แกไ้ขโครงการ



การบูรณาการความ
ร่วมมือ กับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหเ้กดิ
ความเชือ่มโยงและ
ต่อเน่ือง

ใช้องคค์วามรู้ วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
เพือ่ตอบโจทยชุ์มชน

ด าเนินการโดยใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วม  เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นเจ้าของ

ด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนได้ทนัที
โ ด ย ข อ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณจากเงิน
รายได้ /กองทุนวิจัย
คณะฯ

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ชุมชนเข้มแข็ง

ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์เสนอกรรมการสรรหา 24
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งานดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ
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ตน้แบบการผลติผกัอนิทรยี ์

ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

เพือ่สรา้งชุมชนพึง่พาตนเอง

อยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัสงขลา

ต.ปากรอ อ.สงิหนคร จ.สงขลา
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DDMP

สถาบนัหลกั (Home University) สถาบนัรว่ม (Host University)

1. คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
- สาขาวชิากฏีวทิยา

1.คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
- สาขาวชิากฏีวทิยา

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
- สาขาวชิาพฒันาการเกษตร
- สาขาวารชิศาสตร์

2.คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
- สาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตรและพฒันาชนบท
- สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตร
- สาขาธรุกจิเกษตร 
- สาขาวชิาสตัวศาสตร์

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
- สาขาวชิาพฒันาการเกษตร
- สาขาวชิาพชืศาสตร์

3.คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่
- สาขาวชิาพชืสวน

1. โครงการความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาระดบัแนวหนา้ในยโุรป โดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากสหภาพยโุรป (EU) ภายใตโ้ครงการ ERASMUS+

1.1  โครงการ  Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI)

 พฒันาชุดการเรยีนการสอน (Module) 4 ชุดวชิา รว่มกบัสถาบนัในยโุรป 
โดยเนน้การเรยีนแบบ Active Learning (OBE)

- Module 1: Value Chain Management
- Module 2: Environmental Service/Ecosystem for Sustainable Agriculture
- Module 3: Challenge and Opportunities for Sustainable Agricultural Production
- Module 4: Internship

 จดัท าโครงการหลกัสตูรแบบสองปรญิญาระดบัปรญิญาโท (Double Degree Master’s Program, DDMP) 
ทางดา้นการเกษตร ระหวา่งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมสีถาบนัในยโุรปรว่มจดัการสอน (SupAgro, AGRINATURA, of Copenhagen, 
U. of Denmark, U. of Helsinki, Czech University of Life Science Prague)
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 จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เกษตรย ัง่ยนื  Practical Training on Sustainable Agriculture 
หวัขอ้ “เกษตร ท าเอง นกัเลงพอ” ใหแ้ก ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เกษตรกร นักศกึษาและบคุคลทัว่ไป 
ระหวา่งวนัที ่13-22 พฤศจกิายน 2563 

งานดา้นวเิทศสมัพนัธ์

1.2  โครงการ Strengthening innovative social entrepreneurship practices for disruptive business 
settings in Thailand and Myanmar (STEPup)

- คณะฯ ร่วมในภาคเีครอืขา่ยการด าเนนิโครงการกบั  FH JOANNEUM Gesekkshaft mH (FHJ) ประเทศออสเตรยี)  

- จัดตัง้ศนูยส์ง่เสรมิสนับสนุนการเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม (Social Entrepreneurship Knowledge HUB) 

- การด าเนนิงาน

* จัดอบรม Training the Trainers เกีย่วกบั Social Entrepreneurship 
ใหก้บับคุลากรและนักศกึษาของคณะฯ โดยม ีFH JOANNEUM 
Gesekkshaft mH (FHJ) เป็นผูใ้หก้ารอบรม

* ผูรั้บการอบรม (Trainers) น าความรูเ้กีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการ
ไปขยายผล เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้น
การเกษตรเพือ่ใหเ้กดิความย่ังยนืในอาชพี

 จดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ“The First International Conference on Sustainable 
Agriculture and Aquaculture: BCG for Well Being and Food Security
ระหวา่งวนัที ่11-12 มกราคม 2564

- นักศกึษาและบคุลากรจากสถาบนัการศกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศ 
เขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการ รวมทัง้ส ิน้ 307 คน จาก 12 ประเทศ

- เผยแพร่ผลงานตพีมิพ ์ในรูปแบบ E-Proceedings และตพีมิพใ์นวารสารสงขลานครนิทร ์(SJST)
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ปีการศกึษา รายชือ่นกัศกึษา ระดบัการศกึษา/สาขา ปีการศกึษาที่
ส าเร็จ

2563 ไมม่นัีกศกึษา เนือ่งจากสถานการณ์การแพระ่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 COVID-19

2564 1.Mr.Va Soklin

2.Ms.Dy Kimsreang

สาขาสตัวศาสตร์

สาขาวชิาโรคพชืวทิยา

ก าลงัศกึษา

ก าลงัศกึษา

1.3  โครงการ Erasmus+ KA107 International Credit Mobility ภายใตโ้ครงการ Erasmus+

- มกีารลงนามใน Agreement กบั University of Tuscia ประเทศอติาล ี
เพือ่ร่วมกจิกรรมการแลกเปลีย่นนักศกึษาและบคุลากร ระยะสัน้ ระหวา่งปี 2020-2023

2. โครงการความรว่มมอื University of Kanazawa
- มกีารลงนาม MOU และ Agreement ในการจัดท าหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทร่วม สองปรญิญา (Double Degrees) 
ดา้นวารชิศาสตร ์(การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและวทิยาศาสตรท์างทะเล) 

3. การรบันกัศกึษากมัพชูาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท
- ร่วมทลูเกลา้ถวายทนุแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีภายใตโ้ครงการพระราชทาน
ความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจักรกมัพูชา ดา้นการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

4. การรบันกัศกึษาจากประเทศเลโซโทเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท
- จ านวน 2 ราย ภายใตท้นุ PSU President  Scholarship 
- ระยะเวลาศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2562 - ภาคการศกึษาที ่1/2564

5. ความรว่มมอืกบั National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐไตห้วนั เพือ่พัฒนาประสบการณ์
ในการ ท างานของบคุลากรสายวชิาการ 



⊷ คณะทรพัยากรธรรมชาต ิและ CPF :
ไกเ่บตง  แพะนม แพะเนือ้ ขา้วโพดอาหารสตัว ์ 
สตัวน์ า้ และไมผ้ล(ทเุรยีน มงัคดุ)
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คูค่วามรว่มมอื

คูค่วามรว่มมอื งานวจิยั
บรษิทั กรโีนเวท จ ากดั กญัชา, กญัชง
บรษิทั แคนนาญา จ ากดั กญัชา
มาสเตอร ์แล็บส ์อนิคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั กระทอ่ม
บรษิทั ออรจินิเทค จ ากดั กระทอ่ม



คู่ร่วมมือกบั ศอ.บต.
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คูค่วามรว่มมอืกบั ศอ.บต. และ BLC
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คูค่วามรว่มมอื



ขอบคุณครบั

กติตกิรรมประกาศ

ขอขอบคุณ 
• ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต 

อดีตคณบดี
• รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส 

อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร
• ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลอเลิศวงศ์
• คุณสุนัทณี แสงแจ่ม


