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มคอ.3
มคอ.3 รายวิชา ภาษาอังกฤษเกี
กฤษเกีย่ วกับกฎหมายแพงและวิ
กฎหมายแพงและวิธีพจิ ารณาความแพง
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิทยาเขต/
ยาเขต/คณะ/
คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. หลักสูตรนิติศาสตร.
หมวดที่ 1 ข1อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
2562703
2562703 ภาษาอังกฤษเกี
กฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพงและวิ
กฎหมายแพงและวิธีพิจารณาความแพง
English for Civil and Civil Procedure Law
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตร.
4. อาจารย.ผู1รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย.
าและอาจารย.ผสู1 อน
อาจารย.ผู1สอน พีร. พวงมะลิต
5. ภาคการศึ
ภาคการศึกษา / ชัน้ ปUทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปUที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ1 งเรียนมากอน (PrePre-requisite) (ถ1
(ถ1ามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ1 งเรียนพร1อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ1
(ถ1ามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที
นที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค.

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อให1นักศึกษามีความรู1 ความเข1าใจและสามารถอาน ฟ\ง พูด และเขียน ทั้งคําศัพท.และสํานวนกฎหมายและเนื้อหาที่สําคัญของ
ภาษาอังกฤษที่ใช1ในบริบทของกฎหมายแพงและกฎหมายวิธีพิจารณาความทางแพง
2. วัตถุประสงค.ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
1). เพื่อให1นักศึกษาได1ฝ`กอานและเรียนรู1ศัพท. สํานวนกฎหมายและรูปแบบการใช1ภาษาอังกฤษในหัวข1อที่สอน และสามารถนําความรู1ที่
เกี่ยวข1องกับศัพท.ทางกฎหมาย ถ1อยคําและสํานวนกฎหมายตาง ๆ มาประยุกต.ใช1ในสังคม และปรับตัวเข1ากับสังคมในสถานการณ.ที่
บ1านเมืองที่ต1องการผู1ที่มีความรู1ทางกฎหมายที่สามารถใช1ภาษาอังกฤษได1ดี
2). เพื่อให1นักศึกษาได1เรียนรู1หลักไวยากรณ.ในหัวข1อที่สอน
3). เพื่อให1นักศึกษาฝ`กฟ\งและพูดในเรื่องที่สอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท. สํานวนทางกฎหมายและรูปแบบวิธีการใช1ภาษาอังกฤษในบริบทของกฎหมายแพงและวิธี
พิจารณาความแพง
2. จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ช1ตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความต1องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝ`กปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม
การศึกษาด1วยตนเอง
งานภาคสนาม/
ภาคสนาม/
การฝ`กงาน
ไมมีการฝ`กปฏิบัติงาน
การศึกษาด1วยตนเอง 4 ชั่วโมง
ภาคสนาม
ตอสัปดาห.

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาห.ทอี่ าจารย.ให1คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปcนรายบุคคล
- อาจารย.ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให1คําปรึกษาในห1องเรียน
- อาจารย.จัดเวลาให1คําปรึกษาเปcนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความต1องการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห. (เฉพาะรายที่ต1องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู1ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ1 งพัฒนา
พัฒนาผู1เรียนให1มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย.ในการทําการตลาด โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย.สุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปcนผู1นําและผู1ตาม สามารถทํางานเปcนทีมและสามารถแก1ไขข1อขัดแย1งและลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟ\งความคิดเห็นของผู1อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปcนมนุษย.
- เคารพกฎระเบียบและข1อบังคับตาง ๆ ขององค.กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร1อมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข1องกับการประกอบวิชาชีพ
- ตั้งประเด็นป\ญหาเพื่อให1โอกาสนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความยุติธรรมและ
หลักวิชาชีพกฎหมาย
- กําหนดให1นักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวข1อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข1าเรียน และสงงานที่ได1รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให1และตรงเวลา
- มีการอ1างอิงเอกสารที่ได1นํามาทํารายงาน อยางถูกต1องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู1
2.1 ความรูท1 ี่ตอ1 งได1รับ
- ได1ความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการใช1ภาษาอังกฤษในบริบทกฎหมายแพง ศัพท.ที่มีความสําคัญทาง
กฎหมายในบริบทดังกลาว รูปประโยคและสํานวนกฎหมายตางๆที่เกี่ยวข1อง
- ได1เรียนรู1ทักษะ พูดฟ\งอานเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะ
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- สามารถนําความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวันได1
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห.กรณีศึกษา และมอบหมายให1ค1นคว1าหาบทความ ข1อมูล
ที่เกี่ยวข1องเปcนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต1องนํามาสรุปและนําเสนอโดยใช1กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบศัพท.ระหวางภาคเรียน
- รายงานค1นคว1าระหวางภาคเรียนและการนําเสนอในห1องเรียน
- สอบปลายภาค ด1วยข1อสอบที่เน1นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การพูดคุยวิเคราะห.กรณีศึกษาในห1องเรียน
3. ทักษะทางป\ญญา
3.1 ทักษะทางป\ญญาที่ตอ1 งพัฒนา
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห.อยางมีวิจารณญาณ เปcนระบบในการจําจดและทําความเข1าใจการใช1ภาษาอังกฤษ
ทางกฎหมายแพงทั้งระบบ และมีตรรกะในการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาทั้งหมด
- สามารถรวบรวมข1 อมู ล ศึ กษาวิ เคราะห.ป ระเด็ น ป\ ญหา ในการเรีย นและนํ า ความรู1 ไปปรั บใช1 กับข1อ เท็ จจริ ง หรื อ
สถานการณ.จริงได1
- มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู1กับผู1อื่นได1
3.2 วิธีการสอน
- บรรยายในห1องเรียน
- การมอบหมายให1นักศึกษาทํางานกลุม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะห.ศัพท.ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ถ1อยคําและสํานวนกฎหมายตาง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่มอบหมาย การถกเถียงตอบคําถามในชั้นเรียน ทํารายงานและสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ.ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ.ระหวางบุ
ะหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ1 งพัฒนา
- มีความสามารถในการสื่อสารกับผู1อื่นที่มีความคิดแตกตางและหลากหลายได1อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีความเข1าใจผู1อื่นและสังคมและสามารถปรับตัวให1เข1ากับผู1อื่นได1
- มีภาวะความเปcนผู1นําและผู1ตามสามารถแก1ไขป\ญหา หรือความขัดแย1งที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานได1อยางมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห.กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล ในหัวข1อตางๆโดยให1ใช1ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย อานบทความที่เกี่ยวข1องกับ
รายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
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- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปcนทีม
ประเมินจากรายงานการศึกษาด1วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสือสาร
่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ1 งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟ\ง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห.ข1อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค1น ข1อมูลทางอินเทอร.เน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช1รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให1ศึกษาค1นคว1าด1วยตนเองจาก website และทํารายงาน
- นําเสนอรายงานโดยใช1รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากผลการจัดทํารายงาน และนําเสนอด1วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. แผนการสอน
สัปด
หัวข1อ/รายละเอียด
าห.ที่
1
แนะนําตัวอาจารย.และ
นักศึกษา อาจารย.แนะนํา
วิธีการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการทํา
ข1อสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชัว่ โมง
2

2

บรรยายเรื่อง Thai Civil Law
System และให1ทําแบบฝ`กหัด

2

3

บรรยายเรื่อง Fundamental
Principles of Civil Law ให1
ทําแบบฝ`กหัด

2

4 บรรยายเรื่อง Person,
domicile and Juristic
persons และให1ทําแบบฝ`กหัด

2

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช1 (ถ1ามี)

ผูส1 อน

1.อาจารย.ผู1สอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค.และเปhาหมายของรายวิชาเกณฑ.การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือ แหลงการเรียนรู1 และ
website เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู1พื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษสําหรับนัก
กฎหมายและรวมแสดงความคิดเห็น

พีร. พวงมะลิต

1.เข1าสูเนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบ power point
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต
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สัปด
าห.ที่

หัวข1อ/รายละเอียด

5

บรรยายเรื่อง Obligations และ
ให1ทําแบบฝ`กหัด

2

6

บรรยายเรื่อง Property และให1
ทําแบบฝ`กหัด

2

7

บรรยายเรื่อง Contract และให1
ทําแบบฝ`กหัด

2

บรรยายเรื่อง Property และให1
ทําแบบฝ`กหัด

2

9

บรรยายเรื่อง Partnership
and company และให1ทํา
แบบฝ`กหัด

2

10

บรรยายเรื่อง Marriage
Family and succession และ
ให1ทําแบบฝ`กหัด

2

8

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช1 (ถ1ามี)
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
4. มอบหมายรายงานชิ้นที่ 1
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นําเสนอรายงานที่มอบหมายไปในครั้งที่ 5
4.มอบหมายรายงานเดี่ยว
5.ทดสอบศัพท.

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
4.มอบหมายงานเดี่ยว
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม

ผูส1 อน

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต
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สัปด
าห.ที่

หัวข1อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

บรรยายเรื่อง General
Principle of Civil
Procedure และให1ทํา
แบบฝ`กหัด

2

บรรยายเรื่อง Civil lawsuit-1
และให1ทําแบบฝ`กหัด

2

13

บรรยายเรื่อง Civil Lawsut-2
และให1ทําแบบฝ`กหัด

2

14

บรรยาย Case Studies และให1
ทําแบบฝ`กหัด

2

11

12

สรุปขอบเขตข1อสอบและสง
15 รายงานรายบุคคล
16 สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช1 (ถ1ามี)
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทความภาษาอังกฤษและ
power point
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค1นหาข1อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ.
อินเตอร.เน็ต
4.ทดสอบศัพท.
สรุปเนื้อหาและทบทวน

ผูส1 อน

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

พีร. พวงมะลิต

2

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู1
ที่

วิธีการประเมิน

1

ทดสอบศัพท.ระหวางภาคการศึกษา
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห.กรณีศึกษา ค1นคว1า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

สัปดาห.ทปี่ ระเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

7,14
15

20%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%
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3

การเข1าชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความคิดเห็นในชั้น ตลอดภาคการศึกษา
เรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี
ยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพงและวิธีพิจารณาความแพง
2. เอกสารและข1อมูลสําคัญ
Thai- English Dictionary and English- Thai Dictionary
3. เอกสารและข1อมูลแนะนํา
เอกสารทีใ่ ช1ประกอบการศึกษาค1นคว1า
1. English for lawyers 1 Peurachat Nilawanit. Thammasat University Pres. Bangkok 1993
2. English Legal Language, Aunya Singsangob. Bangkok University. Bangkok 2000
3. ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) หนวยที่ 1-8 , 9-16 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได1จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได1ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผู1สอนและผู1เรียน
- การสังเกตการณ.จากพฤติกรรมของผู1เรียน
- แบบประเมินผู1สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ.การประเมินการสอน
ในการเก็บข1อมูลเพื่อประเมินการสอน ได1มีกลยุทธ. ดังนี้
- การสังเกตการณ.สอนของผู1รวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู1
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข1อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข1อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข1อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู1ในวิชา ได1จาก
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภายในหลักสูตรสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได1ดังนี้
- การทวนสอบการให1คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย.รวมหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู1ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข1อสอบ รายงาน
วิธีการให1คะแนนสอบ และการให1คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได1มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา
เพื่อให1เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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-

ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปU หรือตามข1อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข1อ 4
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย.ผู1สอน เพื่อให1นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต.ความรู1
เพิ่มการใช1กรณีตัวอยางและข1อเท็จจริงที่นาสนใจแทนการเรียนในหลักการ
เพิ่มการใข1บทความจากสื่อหนังสือพิมพ.และนิตยสารภาษาอังกฤษที่มีความนาสนใจ

