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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ การศึกษานอกทีตั งนครนายก
หลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร
สาขาการศึกษาปฐมวั ย

หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือวิชา
รหัส 4000110 การคิดและการตัดสินใจ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดการศึกษาทั วไป เป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน
อ.พั ฒน์พงศ์ ตันเจริ ญ
5. ภาคการศึกษา / ชั นปี ทีเรียน
ภาคเรี ยนที 1 / 2556 ชั นปี ที 1
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ การศึกษานอกทีตั งนครนายก
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุ ด
1 พฤษภาคม 2556
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หมวดที 2 จุดมุ่ งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เพือให้นักศึกษาเกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งทางวิชาการกับการเติบโตด้านใน ด้วยการ
เรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ต รงแบบบูร ณาการ อัน นําไปสู่ ก ารพัฒ นาทัก ษะในตนเอง สามารถเรี ยนรู้ ก าร
วิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพือก้าวสู่สังคมทีทันสมั ยได้อย่างมั นคง
2. จุดมุ ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพือให้นักศึกษารู้หลั กการและกระบวนการการคิดของมนุษย์
1.2. เพือฝึ กให้นักศึกษาเป็ นคนมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1.3 เพือให้นักศึกษารู้จ ักใช้กระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพือให้นักศึกษานาหลั กการคิด กระบวนการคิดและเทคนิคการตัดสิ นใจไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ประจาวั น

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข ้อมูล กระบวนการตัดสิ นใจ การคิดแก้ปัญหาการใช้วิจารณญาณเพือให้รู้จ ักคิดเป็ นและ
การประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจํ าว ั น
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบัติ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 56 ชั วโมง
สอนเสริ มตามความ
ไม่มี
ไม่มี
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3.1 อาจารย์ ประจํ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค ํ าปรึ กษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลั ยและ Facebook
3.2 อาจารย์ จ ัดเวลาให้ค ํ าปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม 1 ชั วโมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที
ต้องการ)
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องการ
1.1.1 แสดงทัศนคติทีดีต่อการนาหลั กการและกระบวนการตัดสินใจไปใช้ได้
1.1.2 พฤติกรรมทีแสดงออกถึงบุคลิกภาพทีเป็ นผู้ มีเหตุผลในการตัดสินใจได้
1.1.3 เมือกํ าหนดสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสามารถใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทีเหมาะสมในการวิเคราะห์วิพากย์ ปัญหาเหล่านั นได้
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปฏิบัติกิ จกรรมตามสถานการณ์ เกม และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิ ด
ข้อคิดทีสร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ
1.2.2 อภิปรายกลุ่มทั งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่
1.2.3 กําหนดให้นักศึกษาหากรณี ต ัวอย่างที เกียวข้องแล้วนํามาวิเคราะห์ตามศาสตร์ และ
ทฤษฎีทีเรี ยนพร้อมกับแลกเปลียนเรี ยนรู้ก ัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการทํ างานทีได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่ วมอภิปรายทีมีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอกรณี ศึกษาทีมอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ความรู ้ ทีต้องได้ รับ
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข ้อมูล กระบวนการตัดสิ นใจ การคิดแก้ปัญหาการใช้วิจารณญาณเพือให้รู้จ ักคิดเป็ นและ
การประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจํ าวั น
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 อภิปรายหลั งการทํ ากิจกรรม เกม หรื อสถานการณ์จ ํ าลอง
2.2.3 การทํ างานกลุ่มและนําเสนอรายงานจากการค้นคว้ า
2.2.4 การวิเคราะห์กรณี ศึกษาเพือเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ทีเรี ยน
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2.2.5 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นหลั ก (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคทีเน้นหลั กการ ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความเข้าใจ วิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้ า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องการพัฒนา
พัฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ มี ทัก ษะทางการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์
และประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ร่ วมกิจกรรม เกม บทบาทสมมุติแล้ วอภิปรายกลุ่ม พร้อมกับรายงานทั งด้านวาจาและ
การเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บ้านเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยกระบวนการคิด
เชิงระบบตามทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้อง
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่มเล็ก และ กลุ่มใหญ่
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ เรี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผู้ น ําและผู้ ตามในการทํ างานเป็ นทีม
4.1.3 ทัก ษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีค วามรั บผิด ชอบ ในงานที ได้รับมอบหมาย ครบถ้ว น
ทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพั นธ์ก ับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานทั งรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 วิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์บ้านเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในงานการมีปฏิสัมพั นธ์
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมิน ผลตนเองและเพือนด้ว ยแบบฟอร์ มทีกําหนด เกี ยวกับการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บ้านเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ
4.3.2 ประเมินผลการรายงานทีนักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1.1 พั ฒนาทักษะการวิเคราะห์ข ้อมูลจากกรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บ้านเมือง และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ
5.1.2 พั ฒนาทักษะด้านการสือสารบูรณาการกับภาษาอั งกฤษทั งการฟัง การพูด การอ่าน การ
แปลความ โดยจัดทํ าเป็ นรายงานและนําเสนอในชั นเรี ยน
5.1.3 พั ฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนําเสนอ
ทั งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้ างอิง
5.2.2 นําเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบเทคโนโลยีที
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิน จากการมีส่วนร่ ว มในการอภิปราย หลังจากฟังการนําเสนอผลการศึกษาของ
เพือน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนําเสนอผลงานในรู ปของเทคโนโลยี
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําบทเรียน แนวทางการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน

2

บทที่ 1 การคิดและพฤติกรรมการ
คิด(ครั้งที่1)

3

3

บทที่ 1 การคิดและพฤติกรรมการ
คิด(ครั้งที่ 2) และกรณีศึกษา

3

4

บทที่ 2 กระบวนการคิด
(ครั้งที่ 1)

3

5

บทที่ 2 กระบวนการคิด
(ครั้งที่ 2) และกรณีศึกษา
บทที่ 3 การใชเหตุผล
(ครั้งที่ 1)

3

6

7
8
9
10
11
12

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

บทที่ 3 การใชเหตุผล
(ครั้งที่ 2) และกรณีศึกษา
บทที่ 4 ขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล(ครั้งที่ 1)

3

บทที่ 4 ขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล(ครั้งที่ 2) และกรณีศึกษา
สรุปบทเรียนและสอบระหวางภาค
เรียน
บทที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ (ครั้ง
ที่ 1)

3

บทที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ (ครั้ง
ที่ 2) และกรณีศึกษา

3

3

3
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ที่ใช (ถามี)
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของเนื้อหา
3.บรรยายความรูพื้นฐาน
4.ผูเรียนผูสอนวางแผนการเรียน
การสอนรวมกัน
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping, ฝกกิจกรรม
การคิด,อภิปรายกลุมและสรุป
บทเรียน
1. ทดสอบกอนเรียน
2. บรรยาย
3. ซักถาม
4. การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping, ฝกกิจกรรม
การคิด,อภิปรายกลุมและสรุป
บทเรียน
ฝกกิจกรรมการคิด,อภิปรายกลุม
และสรุปบทเรียน
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping ,ฝกกิจกรรม
การคิดใชเหตุผล,อภิปรายกลุม
และสรุปบทเรียน
ฝกกิจกรรมการคิดใชเหตุผล,
อภิปรายกลุมและสรุปบทเรียน
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping,อภิปรายกลุม
และสรุปบทเรียน
ฝกกิจกรรมการวิเคราะหขอมูล
กระบวนการเก็บขอมูล
สอบระหวางภาคเรียน
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping,อภิปรายกลุม
และสรุปบทเรียน
ฝกกิจกรรมกระบวนการ
ตัดสินใจ

ผูสอน
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ที่ใช (ถามี)
บรรยายและศึกษาดวยการทา
Mind Mapping,อภิปรายกลุม
และสรุปบทเรียน
ฝกกิจกรรมกระบวนการ
ตัดสินใจ

ผูสอน

13

บทที่ 6 กลยุทธในการ
แกปญหา(ครั้งที่ 1)

14

บทที่ 6 กลยุทธในการ
แกปญหา(ครั้งที่ 2)

3

15

บทที่ 6 กลยุทธในการ
แกปญหา(ครั้งที่ 3) และ
กรณีศึกษา

3

ฝกกิจกรรมกระบวนการ
ตัดสินใจ

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

16

สรุป ทบทวนบทเรียน เพื่อการ
สอบปลายภาค

3

สรุปบทเรียน,เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียน,วิเคราะห
ปญหา จุดแข็ง,จุดออน,ผลการ
เรียนจากการซักถาม

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที
ผลการเรียนรู ้
1

2
3
4
5
6

1.
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ยึ ด
หลั กการของการประเมินผล
เพื อการค้น หา การพัฒ นา
ศั กยภาพของผูเ้ รี ยนและเป็ น
การประเมินผลทีเน้นผูเรี้ ยน
เป็ นสําคั ญ
2.
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตาม
ส ภ า พ จ ริ ง ก า ร วั ด ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที แท้ จ ริ งของ
ผูเ้ รี ยน

อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ
อ.พัฒนพงศ ตันเจริญ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

พฤติกรรมการเรี ยน
การเข้ าชั นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการ
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็นในชั นเรี ยน
นอกชั นเรี ยน
การทํ าแบบฝึ กหัดย่อยจาก
ใบงาน
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
จิตพิสัย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

1-15

10%

2-15

10%

3,5,7,9,12,15
2-15
10
30

20%
10%
20%
30%

ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงกลุ่มเป็ นหลั ก
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะ.(2551). การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making).
กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารข้อมูลสําคัญ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.คําพ่อสอน:ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสเกียวกับความสุขในการดาเนินชีวิต/สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพและ
มูลนิธิสดศรี-สกฤษดิ วงศ์. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ กรุ งเทพ, 2549.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม เล่มที 4, ฉบับปรับปรุ งและขยายความ. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลั ย, 2542.
เกรี ยงศั กดิ เจริ ญวงศั กดิ. (2545). การคิดเชิงกลยุทธ์. กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
เกรี ยงศั กดิ เจริ ญวงศั กดิ. (2545). การคิดเชิงเปรียบเทียบ. กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
เกรี ยงศั กดิ เจริ ญวงศั กดิ. (2544). การคิดเชิงวิพากษ์. กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
เกรี ยงศั กดิ เจริ ญวงศักดิ. (2544). การคิดเชิงสร้ างสรรค์. กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
สุวิทย์ มูลคาและคณะ.กลยุทธ์ การพัฒนากระบวนการคิด. กรุ งเทพฯ: อีเคบุ๊ค
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ทีเกียวข้องกับเนื อหารายวิชา
http://www.google.com
http://www.arit.dusit.ac.th/

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทํ าโดยนักศึกษา ได้จ ัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ด ังนี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้ สอนและผู้ เรี ยน
- แบบประเมินผู้ สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีอาจารย์ ผู้ สอนได้ จ ัดทํ าเป็ นช่องการสือสารกับนักศึกษา
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลั กจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจั ดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี
- สัมมนาการจั ดการเรี ยนการสอน
- วิจ ัยในและนอกชั นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวั งจาก
การเรี ยนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลั งการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ โดยรวมในวิชาได้ด ังนี
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อืน หรื อ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ทีไม่ใช่อาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
- มีการตั งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดรายวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึ น ดังนี
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ตามข้อ4
- เปลียนหรื อสลั บอาจารย์ ผู้ สอน เพือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื องการประยุกต์ความรู้นี กับปัญหา
ทีมาจากงานวิจ ัยของอาจารย์ หรื อสือความรู้ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง

