
รายวชิา “การพฒันาบุคลกิภาพเชิงธุรกจิ” 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        
     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา     
     โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
3563414   การพฒันาบุคลิกภาพ                       

2. จ านวนหน่วยกติ   
    3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

3.1 หลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา   ทองอุ่น      

4.2 อาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา   ทองอุ่น      

5. ภาคการศึกษา ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี  2/2558   ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
พ.ศ. 2555 

   มคอ. 3 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ  แนวคิด  ขอบเขต  และความส าคญัของ 
การพฒันาบุคลิกภาพ 

1.2  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ  เพื่อน าไปพฒันาบุคลิกภาพของตน 
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 1.3  เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพ  ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 
ใหดี้ข้ึน 
 1.4  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัมารยาททางสงัคม  ในการประพฤติปฏิบติัตนในสงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 1.5  เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาวิธีการวดับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพในดา้นต่าง ๆ 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

มีการปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มเติมเก่ียวกับการพฒันาบุคลิกภาพให้ทนัสมยัและตวัอย่างอา้งอิง ให้สอดคลอ้งกับ
วิชาชีพและสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลิกภาพ  ขอบข่ายของบุคลิกภาพ แนวทางในการพฒันาบุคลิกภาพ 
โดยเนน้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวการณ์การเป็นผูน้ าทางธุรกิจ การพดูติดต่องานธุรกิจ  การเขา้ร่วมประชุมและการ
เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุม  การตดัสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ  การเขา้สงัคม  การพฒันาบุคลิกภาพของนกัธุรกิจ
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และหลกัธรรมท่ีช่วยในการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ                                                                           
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม 
- 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ 

            - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
            - ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย   วาจา  และใจ 
            - ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสงัคม 

1.2 กลยุทธ์การสอน  

              -  ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์าร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รง
เวลา  การเต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั  ความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม ใหรู้้หนา้ท่ีการเป็นผูน้ ากลุ่ม 
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสตัยโ์ดยไม่กระท าทุจริตในการสอบ เป็นตน้                       

1.3 วธีิการประเมินผล 

             - ประเมินพฤติกรรมการเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
             - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งและการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2. ความรู้  

2.1  ผลการเรียนรู้     

              - มีความรู้และความเขา้ใจสาระส าคญัของหลกัการและทฤษฎีเป็นพื้นฐานชีวิตในเน้ือหาวิชาเฉพาะดา้น 
            - สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2  วธีิการสอน 

           - ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎีและประยกุตท์างปฏิบติัในสภาพ 

แวดลอ้มจริง ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

2.3  วธีิการประเมินผล 

 -  การสอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 -  การท ารายงานกลุ่ม วิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ 

  - ตระหนกัรู้ศกัยภาพของตนเพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน 
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3.2 วธีิการสอน 

- กรณีศึกษาทางการประยกุตต์ามสาขาวิชา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

3.3  วธีิการประเมินผล 

  - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน 
ชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์   
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1  ผลการเรียนรู้  

              - มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.2  กลยุทธ์การสอน 

- ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม ท างานท่ีตอ้งประสานกบัผูอ่ื้น เพือ่ให ้
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถปรับตวัเขา้กบั 

สถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ารท่ีไปปฏิบติังานได ้ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ารและบุคคลทัว่ไป 

4.3 วธีิการประเมินผล 

  - ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกต 
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจน ตรงประเดน็ของขอ้มูล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1  ผลการเรียนรู้ 
- สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
5.2  กลยุทธ์การสอน       

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

5.3  วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ อภิปราย กรณี 
ศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

- การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยขอ้สอบ การท ารายงานกรณี  และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการ 
ศึกษาวจิยั  การศึกษาอิสระ  
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน  

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

 

1-2 
 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบับุคลกิภาพ 
1.1  ความหมาย   
1.2  ลกัษณะทัว่ไปของบุคลิกภาพ 
1.3  โครงสร้างของบุคลิกภาพ 
1.4  อิทธิพลท่ีมีต่อการพฒันา
บุคลิกภาพ  

 

6 
 

1. ช้ีแจงการจดัการเรียนการ
สอนและก าหนดขอ้ตกลง
ร่วมกนั 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบับุคลิกภาพ 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  ความรู้
ท่ีไดรั้บจากบทเรียน 

 

ผศ. วรญา  ทองอุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

3-4 
 

2.   ทฤษฎบุีคลกิภาพ 
2.1  แบบแบ่งประเภท 
2.2  เก่ียวกบัลกัษณะนิสยั 
2.3  ท่ีอธิบายในดา้นพฒันาการแห่ง
บุคลิกภาพ 
2.4   การเปล่ียนแปลง 
 

 

6 
 

1. ทบทวนบทเรียท่ีผา่นมา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  ทฤษฎี
บุคลิกภาพ 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา   
ความรู้ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน 

 

ผศ. วรญา  ทองอุ่น 

 

5-6 
 

3.    การวดับุคลกิภาพ 
 

6 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา  
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3.1 ประโยชน์ของการวดับุคลิกภาพ 
3.2 อุปสรรคของการประเมิน

บุคลิกภาพ 
3.3 กลวิธีในการวดับุคลิกภาพ 
 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ืองการวดั
บุคลิกภาพ 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา   
ความรู้ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน 

 

7 
 

4.   การพฒันาบุคลกิภาพ 
4.1  บุคลิกภาพทางกายและ
สุขภาพจิต 
4.2   การส่งเสริมบุคลิกภาพ 
4.3  หลกัในการปรับปรุงและสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ 
 
 

 

3 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
การพฒันาบุคลิกภาพ 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  ความรู้
ท่ีไดรั้บจากบทเรียน     

 

 

 

8 

 

สอบกลางภาค 

   

 

 

 

 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

9 
 

5.  ผูน้ าและบุคลิกภาพผูน้ า 
5.1  ผูน้ า 
5.2  บุคลิกภาพของผูน้ า 
5.3  หลกัการพิจารณาผูน้ าท่ีดี 
        ดว้ย  3  ร 
5.4 หลกั 11 ประการของผูน้ าท่ี    
       ประสบผลส าเร็จ 
 
        
 

 

3 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้
เดิม 
3.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  ผูน้ า
และบุคลิกภาพผูน้ า 
4.  นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  
ความรู้ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน 

 

ผศ. วรญา  ทองอุ่น 
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10 
 

6.   การประชุมและการน าเสนอ 
6.1  วตัถุประสงคข์องการประชุม 

6.2  วิธีด าเนินการประชุม 

6.3  ลกัษณะของผูร่้วมประชุม 

6.4  เทคนิคการน าเสนอ 
        

 

3 
 

1.  ทบทวนบทเรียนท่ี 
ผา่นมา 
2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้
เดิม 
3.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การ
ประชุมและการน าเสนอ 
4.   นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  
ความรู้ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน      

 

 

11 
 

7.   การบ ารุงดูแลรักษาสุขภาพ 
7.1   อาหาร 
7.2   การออกก าลงักาย 
7.3   การพกัผอ่น 
7.4   การรักษาความสะอาด 
 

 

3 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การ
บ ารุงดูแลรักษาสุขภาพ 
4.  นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  
ความรู้ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน     

 

 

 

 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

12-14 
 

8.   มารยาทและการสมาคม 
8.1  มารยาทในการแต่งกาย 
8.2  มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 
8.3  มารยาทในสังคมไทย 
8.4  มารยาทในการพดูและการฟัง 
8.5  มารยาทในท่ีสาธารณะ 

 

9 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  
มารยาทและการสมาคม 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  ความรู้
ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน      
5. ใหน้กัศึกษาคน้หาบุคคล
ตวัอยา่งท่ีมีบุคลิกภาพเป็น 
ท่ีช่ืนชอบ มาคนละ  1  คน  เพื่อ
น าเสนอในคร้ังต่อไป 

 

ผศ. วรญา  ทองอุ่น 
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15 
 

9.   การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 
9.1   หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.2   การเตรียมการเจรจาต่อรอง 
9.3   บุคลิกภาพของคู่เจรจาต่อรอง 
94.   ความผดิพลาดของการเจรจา
ต่อรอง 
 

 

3 
 

1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้เดิม 
3. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
4. นกัศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสรุปเน้ือหา  ความรู้
ท่ีไดรั้บ จากบทเรียน     
 

 

 

16 
 

สอบปลายภาค 
   

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน 
 

งานทีใ่ช้ประเมนิผลการเรียน 
 
 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

70% 
30% 
40% 

2 การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 5% 

3 การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดเทอม 5% 

4 วิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง  รายงานกลุ่ม  และการน าเสนอ ตลอดเทอม 15% 

5 ท าแบบฝึกหดั  ตลอดเทอม 5% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
           สถิต  วงศส์วรรค.์  (2551).  การพฒันาบุคลกิภาพ.  กรุงเทพมหานคร :  ธเนศวร พร้ินต้ิง  จ  ากดั. 
 

 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีส่ าคญั 
     1.  จุฑา  บุรีภกัดี.  (2535).   การพฒันาบุคลกิภาพ.   กรุงเทพมหานคร : อินไทม ์เทรด. 
    2.  ฉนัทนิช   อศัวนนท.์  (มปป.)  เทคนิคและการพฒันาบุคลกิภาพ.  กรุงเทพมหานคร :  ศูนยส่์งเสริมวิชาการ.     
    3.  ฤดี   หลิมไพโรจน์.  (2551).     การพฒันาบุคลกิภาพ.  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
     4.  สถิต  วงศส์วรรค.์  (2551).  การพฒันาบุคลกิภาพ.  กรุงเทพมหานคร :  ธเนศวร พร้ินต้ิง  จ  ากดั.  
 
 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีแ่นะน า 
     www.hrdharmniti.com          ความรู้และการพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์
     www.peoplevalue.co.th       ความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาตนเอง 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด และความเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
    -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
    -  การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
    - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 
     -  การซกัถามขณะสอน 
     -  ผลการสอบ 
     -  ผลการประเมินการสอนของนกัศึกษา 
 

 

3. การปรับปรุงการสอน  
     - หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2.  กไ็ดมี้การปรับปรุงการสอน โดยการน าผลของการประเมิน 

การสอนท่ีนกัศึกษาประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขในประเดน็ท่ียงับกพร่อง                 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ  วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการให ้
คะแนนพฤติกรรมการเรียน   โดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร                                                                                                                                                                          
 

 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
    - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บมุมมองใหม่ ๆ 
 
 

 
 


