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(Gross Anatomy Lab Briefing: 

Engaged Learning for Medical 

Students)



OUTLINE
Gross Anatomy Lab Briefing: Engaged Learning for Medical Students

หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค ์ เป้าหมายและตวัชีว้ดั การจดัการความรู ้

รูปแบบ

คน้หาสาเหตุ

วธิกีารแกไ้ข
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Key Success Factor

After Action Review

Examples

แบบประเมนิ



หลกัการและเหตุผล

• ปฏิบัติการจากการช าแหละร่างเป็นการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม (traditional teaching method) ใช้วิธีการ บรรยาย
สรุปที่เรียกว่า “talk lab” 
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• ท าให้เกิดปัญหาในการจ าเนื้อหาของนิสิตแพทย์ ส่งผลให้ผลการเรียนที่ต่ าลง โดยเฉพาะผลการเรียนปฏิบัติการ

• จึงพยายามพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

• จึงได้ปรับการจัดการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกเนื้อหา talk lab เป็นไฟล์วีดีโอ และ
มอบหมายให้นิสิตแพทย์ศึกษาเนื้อหาปฏิบัติการนั้นๆ ด้วยตนเองก่อนเข้าเรียนทุกครั้งตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom)

• ท าให้นิสิตคุ้นเคยและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเป็นล าดับได้ นิสิตแพทย์จะมีความมั่นใจ
ในการเรียนปฎิบัตกิารด้วยตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้นิสิตท า pre-test ก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการทุกครั้ง 



การ Talk Lab

ปี ในอดตี-2560
สงัเกตไดว้า่:

1. อาจารยเ์สยีเวลา brief เกอืบหรอืเกนิ 1 ชม.

2. เสยีเวลา dissect ไปมาก เลกิชา้

3. นิสติจ าล าดบัการ การ dissect ไม่ได ้

4. อาจารยม์กัตอ้ง dissect แทน

5. ขาดเจตคตขิองการ dissect 

6. ไม่สามารถ integrate กบั lecture

7. นิสติเขา้ถงึเนือ้หาแบบ passive

8. นิสติขาดการ participate
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การ Talk Lab

ปัจจบุนั = video 

and pre-test for 

active learning
มคีวามหวงัวา่:

1. เพิม่เวลา dissect มากขึน้ เสรจ็เรว็ขึน้

2. นิสติจะมคีวามพรอ้ม dissect ทนัท ีรูล้ าดบัขัน้

3. อาจารยล์ดแรง dissect เพิม่เวลาการอธบิาย

4. เพิม่เจตคตขิองการ dissect สามารถ

integrate กบั lecture

5. นิสติเขา้ถงึเนือ้หาแบบ active, access

ไดท้กุทีท่กุเวลา สามารถน าไปทบทวน

6. เพิม่ความยัง่ยนืของสือ่การสอน
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เพื่อจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ปี 2 
ในการเรียนปฏิบัติการรายวิชา พพ 225 ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในนิสิตแพทย์
ปี 2 จาก passive มาเป็น active learning

นิสิตแพทย์สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ 
เพิ่มความเสมอภาคในการเรียนรู้และการเข้าถึงสื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลาปฏิบัติการ และลด 
workload ของผู้สอนไปเป็นการ support 
learning

ให้นิสิตเข้าถึงเจตนารมณ์ของการ dissect = เพื่อ
น าความรู้มาเช่ือมโยงกับเนื้อหา lecture

วตัถปุระสงค ์
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นิสิตแพทย์ปี 2 มีการเข้าดูสื่อ
เกิน 80% ของผู้เรียนในทุกๆ

บทการปฏิบัติการ

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 
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น าผลการเรยีนปฏบิตักิาร พพ 225 ของ

นิสติแพทยปี์ 2 มาปรบัปรุงการจดัการ

เรยีนรู ้ โดยรว่มกนัหาขอ้ตกลง เพือ่สรา้ง

เป็นเคร ือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเองที่

เหมาะสมกบันิสติแพทยปี์ 2 ยุคปัจจบุนั

ดูจ านวนนิสติทีเ่ขา้ดูสือ่ ท า pre-

test ประมวนผลการสอบ lab และ

ฟัง feedback จากนิสติเพือ่น ามา

ปรบัปรุงใหด้ขีึน้

คณาจารยแ์ละนกัวทิยฯ ทีม่คีวามรู ้ ใชรู้ปแบบ

Dialog ในการรว่มกนัพูดคยุ แลกเปลีย่น

และวเิคราะหผ์ลการเรยีนรูร้ายวชิา พพ 225

ระบบกระดูกและกลา้มเนือ้ โดยเฉพาะการ

เรยีนปฏบิตักิาร ในปีการศกึษาทีผ่่านมาของ

นิสติแพทยปี์ 2

มกีารส ารวจการเรยีนการสอน lab ใน

สถาบนัอืน่ ๆ และน า strength/weaknesses

ของ

วธิขีองทีอ่ ืน่ ๆ

ก าหนดกิจกรรม และสร้างตารางนัด
หมายส าหรับอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อ
ท าการสร้างไฟล์วีดีโอ “talk lab”
พร้อมให้มีการจัดท าแบบทดสอบ pre-
test ส่งประธานรายวิชา ก่อนวันเปิด
เรียนรายวิชา พพ 225 เพื่อส่งให้นิสิต
แพทย์ปี 2 ต่อไป

รูปแบบการจดัการความรู:้ Dialog

กระบวนการจดัการความรู ้
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สรุป/วิเคราะห/์ประเมินผล
เรื่องกระบวนการจัดการความรู้

พบว่านิสิตมีผลคะแนนสอบปฏิบัติการน้อยลง และมีแนวโน้มว่านิสิตที่ได้คะแนนน้อยจะมีจ านวน
เพิ่มขึ้นทุกปี 

01

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปัจจุบันเปลีย่นไป นิสิตใส่ใจการเรียนรายวิชา พพ 225 น้อยลง หาก
นิสิตเรียนด้วยการช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ส่วนเนื้อหาหลัก

พพ 225 ควรเน้นการกระตุ้นให้นิสิตแพทย์ใส่ใจการเรยีนและการสอบปฏิบัติการเพิ่มขึ้น แจ้งข้อ
ปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

• มีการจัดเตรียมโปรแกรม ได้แก่ bandicam และ adobe presenter ที่จะใช้ในการบันทึก talk lab 
เป็นไฟล์วีดีโอ (MP4) 

• จัดกิจกรรมสอนวิธีการใช้โปรแกรม อาจารย์แต่ละท่านก าหนดวันและเวลาท่ีสะดวกที่จะท าการสร้าง
ไฟลว์ีดีโอ สร้างเป็นความรู้ใหม่ (KM)
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03

04



คน้หาสาเหตุ

และ

วธิกีารแกไ้ข
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พบว่านิสิตแพทย์ปี 2 รุ่นใหม่ มีพฤติกรรมการเรียนที่
เปลี่ยนไป ดังนี้

ไม่ยอมท าปฏิบัติการด้วยตนเอง 

ท าปฏิบัติการไม่ครบตาม checklists ที่ผู้สอน
ต้องการให้นิสิตเรียนรู้ 

มักจะรอให้อาจารย์ประจ าโต๊ะปฏิบัติการมาท าให้ 

นิสิตแพทย์ปี 2 จ านวนหนึ่งไม่ยอมเข้าฟัง talk lab 
รวมทั้งไม่ใส่ใจเข้าฟัง talk lab ให้ตรงเวลา 

นิสิตแต่ละคนมีระดับการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน โดยบาง
คนอาจติดตามอาจารย์ผู้สอนไม่ทันตั้งแต่ตอนเรียน
บรรยาย 

ผู้สอนใช้เวลา talk lab ประมาณ 30-90 นาที ก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ (ขึ้นกับปฏิบัติการที่เรียน) ท าให้
มีเวลาในการเรียนปฏิบัติการลดลง 
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คน้หาสาเหตุ



ก่อนเปิดเรียน ประธานรายวิชา พพ 225 ได้จัดให้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนบันทึกเนื้อหาการ talk lab 
เป็นไฟล์วีดีโอ และมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหา
ปฏิบัติการนั้นด้วยตนเองก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

จัดให้นิสิตท า pre-test ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
ก่อนเข้าท าปฏิบัติการ โดยใช้เนื้อหาจากการ talk 
lab ทุกครั้ง 

จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เพียงพอและ
หลากหลาย ได้แก่ ชุดหนังสือภาพ (Atlas of 
Anatomy) คู่มือการท าปฏิบัติการ (laboratory 
instruction) รวมทั้ง checklists

มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนิสิต
แพทย์ปี 2 หลังเรียนจบ รายวิชา พพ 225 ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 

12

วธิกีารแกไ้ข



+First
+Second

+Third
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คน้หาสาเหตุ และ

วธิกีารแกไ้ข



สรุป/วิเคราะห/์ประเมินผล
ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข

พบว่านิสิตมีความกระตือรือร้น ความมั่นใจ และความพร้อมในการ dissect มากขึ้น มีการใช้เวลาใน
การท า dissect ที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ (Feedback จาก Google Form)

01

นิสิตเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของ lab dissect ว่าเป็นคาบที่สามารถน าไปเชื่อมโยงและทบทวน
เนื้อหา lecture ได้ ท าให้นิสิตมีการ discuss เนื้อหาตอนท า dissect ที่ออกแนว application มากขึ้น

อาจารย์ทุกคนในภาคมีทักษะการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน การจัดท า interactive VDO เริ่มการจัดท า 
interactive lecture เช่น Google classroom/Articulate Storyline เริ่มใช้ในรายวิชาอื่นๆ ด้วย

• นิสิต feedback ทันทีก่อนการ dissect ทุกบทหลังท า pre-test ถึงความเมาะสมของการท า VDO 
lab ว่าเชื่อมโยงกับเนื้อหา lecture พอไหม

• มีการ feedback เรื่องความเหมาะสมของรูปแบบ VDO เช่นมีรูปแบบเป็น checkpoint ดีพอไหม 
ส่งผลให้อาจารย์สามารถมีการแก้ไขในบทต่อ ๆ ไปได้ทันที

02

03

04



การมีส่วนร่วม: อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยร่วมกัน
น าเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา พพ 225 

การเปิดใจยอมรับ: มีการยอมรับฟังความคิดเห็นการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะของนิสิตแพทย์ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของอาจารย์

การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้าง
บรรยากาศในการท างานร่วมกัน: อาจารย์ทุกคนให้
ความร่วมมือในการจัดเวลาเพื่อเข้าฟังการสอนการ
ใช้โปรแกรม bandicam และ adobe presenter 
ที่จะใช้ในการบันทึก talk lab เป็นไฟล์วีดีโอ (MP4)

มีการสรุปวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ไดมี้
การวางแผนและก าหนดช่วงเวลาในการเตรียมสร้าง
ไฟลว์ีดีโอ
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Key Success

Factors



มไีฟลว์ดีโีอ talk lab

ส าหรบัการเรยีน

ปฏบิตักิารรายวชิา พพ

225 ระบบกระดูกและ

กลา้มเนือ้ บน A-Tutor

สิง่ทีไ่ดร้บัและผลจากการ

ด าเนินการท ากจิกรรม KM

16

หนงัสอืภาพ (Atlas of

Anatomy) ประกอบการ

เรยีนปฏบิตักิารประจ า

โตะ๊ปฏบิตักิาร

นิสติแพทยรู์ ้ "วธิกีารที่

จะเรยีน" (know how

to learn) รูข้ ัน้ตอนการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง จาก

การศกึษาวดีโีอ talk

lab

บุคคลากรภาควชิาฯ 

มสี่วนรว่มในการก าหนดขัน้ตอน

และระยะเวลาการปฏบิตังิานที่

ชดัเจน

ถอืเป็นการสรา้งระบบการ

ประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระหวา่งอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีใ่น

ภาควชิาฯ

อาจารยป์ระจ าภาควชิาฯ รว่มกนัคน้หาแนวทางในการ

ปฏบิตังิานประจ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และส่งเสรมิใหอ้าจารยน์ าความรูค้วามสามารถทีม่ไีป

พฒันาเป็นเคร ือ่งมอืการท างานของตนเอง เพือ่การ

พฒันาการเรยีนรูข้องนิสติแพทย ์



1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง
- นิสิตมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองดีขึ้น สังเกตได้จากการมีความมั่นใจในการท าปฏิบัติการด้วยตนเองมากขึ้น 
- นิสิตมีเวลาในการท าปฏิบัติการมากขึ้น เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ฟัง talk lab ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการ
- นิสิตมีความเสมอภาคในการเรียนรู้ เนื่องจากใช้วีดีโอเป็นสื่อในการเรียนรู้ นิสิตสามารถทบทวนซ้ าได้ในกรณีท่ีต้องการ

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ
- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งแรก ท าให้ยังมีปัญหาในการขึ้นแบบ pre-test ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการส าหรับนิสิตแพทย์ ยังท าได้ไม่ครบ

ทุกปฏิบัติการ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง network และมีเวลาในเตรียมการที่กระชั้นชิด
- ยังขาดผลการประเมินการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ในรายวิชา พพ 225 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง
- ก าหนดเวลาในการ talk lab ให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการท าปฏิบัติการจริง
- ก าหนดเวลาท า pre-test ก่อนเรียนปฏิบัติการ ไม่ควรนานกว่า 10 นาที และก าหนดเนื้อหา pre-test ให้เหมาะสมกับการเรียนปฏิบัติการ

และเวลาในการท าด้วย เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และความเข้าใจของนิสิตให้เจาะจงได้มากขึ้น 
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร 

- ควรให้นิสิตท า post-test หลังเรียนปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ความเข้าใจ ที่นิสิตได้รับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
- ท า pro-dissection ร่างอาจารย์ใหญ่สร้างเป็นไฟล์วีดีโอประกอบการช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ ส าหรับให้นิสิตแพทย์ศึกษาก่อนท าปฏิบัติการ 

เพื่อให้นิสิตเห็นภาพ และเข้าใจขั้นตอนมากขึ้น 

After Action Review (AAR) 



1. ภาควชิาฯ ควรมีเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมของนิสิตแพทย์ในรายวิชา พพ 225 ให้
ครอบคลมุ ซึง่นอกจากแบบประเมินท่ีให้นิสิตแพทย์ได้ท าหลงัเรียนจบรายวิชาแล้ว ควรเพิ่มการวดัผลในเร่ือง

(1) ด้านความรู้ โดยการดจูากผลคะแนนสอบของนิสิต เพ่ือให้แน่ใจวา่นิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระ 
และมีความรู้อย่างชดัเจน
(2) ด้านเจตคติ ท่ีนิสิตได้เรียนรู้วิธีการเรียนปฏิบตัิการด้วยการช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ และสามารถลงมือท า
ปฏิบตัิการนัน้ได้ด้วยตนเอง 
(3) ด้านทกัษะ ตลอดการเรียนปฏิบตัิการมหกายวิภาคศาสตร์ในชัน้ปี 2 และปี 3 โดยประเมินจากการท่ีนิสิต
แพทย์สามารถลงมือท าปฏิบตัิการมหกายวิภาคศาสตร์ด้วยตนเองได้ด้วยความมัน่ใจมากขึน้ เป็นการประเมินผล
การเรียนรู้แบบยัง่ยืน 

2. จดัให้นิสิตแพทย์มีสว่นร่วมในการออกแบบการเรียนรู้รายวิชา พพ 225 เพิ่มข้ึนผา่นข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยน
พดูคยุ เป็นช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และตรงกบัความต้องการในการเรียนรู้ของนิสิต

3. เช่ือมโยงการด ูlab dissect กบัสื่อสารสนเทศใหม ่อ่ืน ๆ เช่น Anatomage: โปรแกรม dissect 3D
4. น าไปปฏิบตัิตอ่ใน รายวิชา Anatomy/Histo/Neuro อ่ืน ๆ ตอ่

ข้อเสนอแนะ



ข้อเสนอแนะ: ส่ืออื่น ๆ ที่มาประกอบ VDO ได้



การจัดกจิกรรมการจัดการความรู้เร่ือง E-Learning 
เร่ืองการท าส่ือการสอนโดยการสร้างวดิีโอ 

การใช้โปรแกรม kahoot และการสร้าง QR code 
เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 ถงึ 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 6 ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ มศว 

(ที่มา: facebook ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว)



แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การเรียนปฏิบตัิการ 
พพ 225 ระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ ปีการศกึษา 2561 
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมของนิสิตแพทย์ปี 2



แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การเรียนปฏิบตัิการ พพ225 ระบบกระดกูและ
กล้ามเนือ้ ปีการศกึษา 2561 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมของนิสิตแพทย์ปี 2





หวัข้อในการประเมิน
1. การเรียนด้วยตนเองจากไฟล์วีดีโอ talk lab gross
2. แบบทดสอบ pre-test
3. ชดุหนงัสือภาพ (Atlas of Anatomy)
4. อาจารย์ผู้สอน
5. ทศันคติตอ่การเรียน Gross anatomy ด้วยกระบวนการเรียนรู้

แบบมีสว่นร่วมท่ีภาควิชาฯ จดัให้
6. ข้อเสนอแนะ นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ



หวัข้อ
: การเรียนด้วยตนเองจากไฟล์วีดีโอ talk lab gross

















หวัขอ้
: แบบทดสอบ pre-test







หวัขอ้
: ชดุหนงัสือภาพ (Atlas of Anatomy)











หวัขอ้
: อาจารย์ผู้สอน











หวัขอ้
: ทศันคติตอ่การเรียน Gross anatomy                                     

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมท่ีภาควิชาฯ จดัให้













หวัขอ้
: ข้อเสนอแนะ 

นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ









ผลคะแนนสอบปฏิบติัการ พพ 225 
: เปรียบเทียบระหวา่งปีการศึกษา 2560 กบั 2561
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วิเคราะห์จากผล
1. ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไม่ต่างกนัระหวา่งแบบเก่ากบัแบบใหม่ 
2. การสอนแบบใหนิ้สิตมีส่วนร่วมนิสิตมีเวลาในการท าปฏิบติัการมากข้ึน ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน
3. จ านวนท่ีมีผลคะแนนต ่ากวา่ MPL ของปี 60 มี 8 คน ปี 61 มี 6 คน



1. รศ.ดร.วิสทุธ์ิ ประดิษฐ์อาชีพ ผู้จดัการความรู้ (KM Manager)
2. ผศ.ดร.สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ คณุอ านวย (Facilitator)
3. อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ คณุลิขิต (Note Taker)
4. รศ.ดร.วิภาวี อนพุนัธ์พิศิษฐ์ คณุกิจ
5. รศ.ดร.บษุบา ปันยารชนุ คณุกิจ
6. รศ.ดร.สพ.ญ.วนิดา ไตรพาณิชย์กลุ คณุกิจ
7. รศ.ดร.อดุมศรี โชว์พิทธพรชยั คณุกิจ
8. รศ.ดร.รักษวรรณ พนูค า คณุกิจ
9. ผศ.หทัยา เพชรพิบลูย์ไทย คณุกิจ 
10. ผศ.ดร.น.สพ.พลูพล ผดงุชยัโชติ คณุกิจ
11. ผศ.นพ.เฉง นิลบหุงา คณุกิจ
12. ผศ.ดร.สริินนัท์ พงษ์เมธีกลุ คณุกิจ
13. อ. ดร.พงษ์ศกัดิ์ ขนัธ์เพ็ชร คณุกิจ
14. อ.ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ คณุกิจ
15. อ.ดร.อรรถบญุญ์ วฒัน์ธรรมาวธุ คณุกิจ
16. อ.ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ คณุกิจ
17. อ.ดร.น.สพ.รัฐจกัรรังสิวิวฒัน์ คณุกิจ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้
อาจารย์ประจ าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว



61
ขอขอบคุณผู้ฟังทกุคน



หวัขอ้: 
สาธารณปูโภค สิ่งสง่เสริมการเรียนรู้ และอ่ืนๆ












