รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรภาษาไทย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1543428
วรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
Thai Literature for Tourism
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 1108
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2555

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
1.2 เพื่อใหสามารถนํางานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยวไปใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวได
1.3 เพื่ อ ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศในการเลื อ กสรรงานวรรณคดี
วรรณกรรมท อ งถิ่ น ตํ า นานท อ งถิ่ น นิ ท านท อ งถิ่ น ชื่ อ บ า นนามเมื อ ง เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการ
ทองเที่ยวได
1.4 เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล และการนําเสนอสารวรรณกรรมเพื่อ
การทองเที่ยวได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
1) ปฏิบัติการการฟง การอาน การพูด และการเขียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการ
เขียนงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยวได
2) มีทักษะการใชภาษา และสามารถใช สื่อเทคโนโลยี นําเสนอผลงานไดอยาง
นาสนใจ
3) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน ผูสอนได
4) สามารถประยุกตความรูจากการเรียนนํามาใชในการทํางานใหเปนประโยชนได
ตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
1) แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2) มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) ใหความรวมมือ ชวยเหลือในการทํากิจกรรมกลุม
4) มีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการศึกษาคนควาในรูปแบบของการฝกฝน
5) เห็นประโยชนและคุณคาของงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยวในการสรางความ
รัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ใหแกเยาวชนได
6) รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาวรรณกรรมที่ มีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ การทอ งเที่ ย ว
วิธีบูรณาการความรู เพื่อประยุกตใชในวิชาชีพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

45

-

ทั้ง บัน เทิง คดีแ ละสารคดี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง

90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
จํานวนเวลาใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น
1.1.2 มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด
1.1.3 รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น
1.2.2 ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว และวิเคราะหคุณธรรมจริยธรรม ที่
ปรากฏในงานเขียนนํามาสรุป และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1.2.3 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจริยธรรม การมีวินัยเรื่องตรงเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เปนตน
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและการทํากิจกรรมในโอกาสที่
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาคนควาของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลของ
ผูอื่นมาอางอิง
1.3.3 ประเมินความมีวินัยตอการเรียนจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสง
รายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษาที่รวมชั้นในรายวิชา
1.3.5 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
2.1.2 มีความรูทักษะในการเขียนงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยวทั้งบันเทิงคดี สารคดี
ในรูปแบบงานเขียนรอยแกว และรอยกรอง
2.1.3 มีความรูทักษะในการหาขอมูลใหสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ นํามาเรียบ
เรียงจัดทําเปนเอกสารเพื่อการทองเที่ยว
2.1.4 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็ก
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การใชกิจกรรมตางๆ เชน การฝกปฏิบัติจริง
การทํางานกลุม กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) งานรายบุคคล
- แบบฝกหัด
10%
- กิจกรรมในชั้นเรียน
10%
2) ผลงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
20%
3) การจัดกิจกรรมบูรณาการงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว 20%
4) สอบปลายภาค
40%
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวมขอมูล และวิเคราะหปญหาได
3.1.2 มีทักษะการใชภาษา และสามารถใช สื่อเทคโนโลยี นําเสนอผลงานไดอยางนาสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอนได
3.1.4 สามารถประยุกตการเรียนกับการทํางานใหเปนประโยชนแกตนเองและหมูคณะได
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการเขียนงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว โดยจัดทําเปน
รูปแบบตางๆ โดยมีภาพประกอบ
3.2.2 แบงนักศึกษาเปนกลุมใหฝกการสืบคนขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลจริง โดยแต
ละกลุมจะตองนําเสนอในรูปแบบการบูรณาการทักษะทางภาษา
3.2.3 เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการทองเที่ยว การเขียนสารคดีทองเที่ยว มาบรรยายให
ความรูแกนักศึกษา
3.2.4 แบงกลุมนักศึกษาจัดกิจกรรมบูรณาการงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
โดย
นักศึกษาจะใชผลงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว นํามาบูรณาการในกิจกรรมการทองเที่ยว
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีสวนรวมจากกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 แบบฝกหัดรายบุคคล
3.3.2 การจัดกิจกรรมบูรณาการงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
3.3.3 ผลงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
3.3.4 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นในชั้น
เรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
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4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม
4.4.3 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและดานความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
5.1.1 สามารถใช Power point และสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
5.1.2 สามารถสืบหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.1.3 สามารถใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
5.1.4 สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช PowerPoint และสื่อมัลติมีเดียที่ชัดเจน นาสนใจ งายตอการทําความเขาใจมา
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ตองมีการศึกษา สังเกต สัมภาษณ และนําขอมูลมาดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล
5.2.4 มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะผลงานวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว
5.3.2 ประเมินการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล
5.3.3 ประเมินการนําเสนอผลงานรายกลุม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

แนะนําแนวทางการเรียน
วิชาวรรณกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว

2- 3

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว
- ความหมายของการ
ทองเที่ยว/วรรณกรรมเพื่อ
การทองเที่ยว
- ประเภทของการ
ทองเที่ยว/วรรณกรรมเพื่อ
การทองเที่ยว
- ประเภทของการ
ทองเที่ยว/วรรณกรรมเพื่อ
การทองเที่ยว

จํานวน
ชั่วโมง
3

6

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
-แนะนําแนวทางการเรียน
อ.รักษศิริ
วิชาวรรณกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว
- ใหนักศึกษาชวยกัน
อภิปรายความสําคัญ และ
ประโยชนของวรรณกรรม
เพื่อการทองเที่ยว
Pre Test ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
และสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทย
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT.
- ผูสอนอธิบายความหมาย
ของการทองเที่ยว/
วรรณกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยว
-แบงกลุมใหนักศึกษา
อภิปรายเรื่องประเภทของ
การทองเที่ยว/วรรณกรรม
เพื่อการทองเที่ยว และให
ออกมานําเสนอความคิดเห็น
- ใหนักศึกษาแตละคน
ยกตัวอยางสถานที่ทองเที่ยว
ที่ประทับใจ และบอกเหตุผล
ใหเพื่อนฟง
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4

สถานการณการทองเที่ยว
ในประเทศไทย

3

5

งานเขียนสารคดีเพื่อการ
ทองเที่ยว
-ความหมายของสารคดี
-ประเภทของสารคดี
- ลักษณะของสารคดีเพื่อ
การทองเที่ยว
งานเขียนบันเทิงคดีเพื่อ
การทองเที่ยว
-ความหมายของบันเทิง
คดี
-ประเภทของบันเทิงคดี
- ลักษณะของบันเทิงคดี
เพื่อการทองเที่ยว
วรรณคดีที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว
-ลิลิตพระลอ
-พระอภัยมณี
-นิราศภูเขาทอง
-ตามเสด็จประพาสตน

3

วรรณกรรมทองเที่ยวใน
ภาคเหนือ / ภาคกลาง/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
ภาคตะวันตก/ภาค
ตะวันออก/ ภาคใต

9

6

7-8

9-11

3

6

-เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อ.รักษศิริ
ในดานการทองเที่ยวมา
บรรยายเรื่อง “สถานการณ
การทองเที่ยวในประเทศ
ไทย"
-ผูเรียนรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT.
- แบงกลุมนักศึกษาไป
ศึกษางานเขียนสารคดีคดี
เพื่อการทองเที่ยว และนํา
ขอมูลมานําเสนอในชั้นเรียน
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT.
- แบงกลุมนักศึกษาไป
ศึกษางานเขียนบันเทิงคดี
เพื่อการทองเที่ยว และ
นํามาแสดงบทบาทสมมติ
- บรรยาย ประกอบดวย
PPT. เกี่ยวกับความเปนมา
ของวรรณคดีที่กําหนด
- ผูเรียนรวมกันอภิปราย
ความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเดินทางใน
วรรณคดีตางๆ
- แบงกลุมใหนักศึกษา
ศึกษาคนควาในเรื่อง
วรรณกรรมทองเที่ยวใน
ภาคเหนือ / ภาคกลาง/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/

อ.รักษศิริ

อ.รักษศิริ
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12

ชื่อบานนามเมือง
-ความหมาย
-ความเชื่อ และที่มาของ
ชื่อสถานที่สําคัญใน
ประเทศไทย

3

13

ประเพณีไทยสงเสริมการ
ทองเที่ยว

3

14

การบูรณาการ
วรรณกรรมเพื่อการ
ทองเที่ยวกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
การสอบปลายภาค

3

15

2

ภาคตะวันตก/ภาค
ตะวันออก/ ภาคใต
- ใหแตละกลุมนําเสนอ
บทบาทสมมติ สถานการณ
จําลอง เกี่ยวกับวรรณกรรม
ทองเที่ยวในทองถิ่นตางๆ
โดยนําเสนอหนาชั้นเรียน
- แบงกลุมใหนักศึกษา
อ.รักษศิริ
ศึกษาคนควาในเรื่องชื่อบาน
นามเมือง เกี่ยวกับความเชื่อ
และที่มาของชื่อสถานที่
สําคัญในประเทศไทย คนละ
1 สถานที่ และนําเสนอใน
หอง
-ผูสอนบรรยาย ประกอบ อ.รักษศิริ
วีดิทัศนประเพณีที่สงเสริม
การทองเที่ยวในทองถิ่น
-ผูสอนและนักศึกษารวมกัน อ.รักษศิริ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใน
สถานที่สําคัญ จ.ลพบุรี
และ จ,กาญจนบุรี
อ.รักษศิริ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการ
เรียนรู
ประเมิน
1
.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- แบบฝกหัด
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
2
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- รายงาน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
กลุม
3
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- กิจกรรมใน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
ชั้นเรียน
4
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- กิจกรรม
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 สงเสริม
การ
ทองเที่ยว
5
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1- สอบปลาย
3.4,4.3
ภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1,2,5,7,9-12

สัดสวนของการ
ประเมินผล
รอยละ 10

4

รอยละ 10

1,2,3,4,5,6,7,11,12

รอยละ 20

14

รอยละ 20

ตามตารางสอบ

รอยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จิรชญา มณีเนตร(2553). ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว.กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กตัญู ชูชื่น (2550 ) .วรรณกรรมทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ :โอเดี้ยน สโตร.
ชวน เพชรแกวและคณะ .(2547). วรรณกรรมทักษิณ วรรณกรรมปริทัศน. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งลิชชิ่งจํากัด.
สถาบันทักษิณคดีศึกษา.(2540). ทีทรรศนวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งลิชชิ่งจํากัด.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.gotoknow.org
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอน และผลการเรีย นรูที่ไ ดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรับ ปรุงรายวิชา ดว ยระบบ
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอน ไดแก จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษา
และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
กําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํามคอ. 5
รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมรวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและ
ความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชา
ทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธการสอนที่ใชเพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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