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มคอ.3  
 
 

คํานํา 

 
 
 
 

 สุนทรียสนทนา เปนรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณระหวาง
นักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีความมั่นใจในการสนทนากับผูรับบริการซึ่งมีความสําคัญตอวิชาชีพท่ี
นักศึกษาไดเลาเรียน โดยอาศัยศิลปะแหงการฟง เรียนรูท่ีจะส่ือสารกับผูอื่นดวยใจท่ีเปดกวาง คือการ
ทํา Dialogue 

ดังนั้น  การเรียนการสอนจะมีท้ังการบรรยายใหความรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับการ

ปฏิบัติในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดฝกการฟงและการพูด อันเปนหัวใจของการส่ือสารท่ีดี
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มคอ.3  
 

รายละเอียดของรายวิชา  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรการบริการลูกคา คณะวิทยาการจัดการ  

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 3573702 สุนทรียสนทนา  

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (3-0-6) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขา การบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะดาน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปที่เรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี
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8. สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 มีนาคม 2558 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม กิจกรรมในรายวิชาเนนฝกใหนักศึกษาปฏิบัติจากการตั้งวงสนทนาเพื่อรับฟงใหมาก 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

- 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

1. คําอธิบายรายวิชา  

 การนําเสนอความคิด การแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ความเขาใจ ความรูสึกรวมกัน โดย
อาศัยศิลปะแหงการฟง เรียนรูท่ีจะส่ือสารกับผูอื่นดวยความเมตตา ความเขาใจ ดวยใจท่ีเปดกวาง ลด
โอกาสของความขัดแยง การไตรตรองอยางลึกซึ้ง การสรางพื้นท่ีทางสังคมใหมท่ีเอื้อตอการคิดรวมกัน
อยางเสมอภาค โดยเนนการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/การฝก  สอนเสริม  ปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน  

การศึกษาดวยตนเอง  

บรรยายรวมกับการฝก 
16 สัปดาห  

-  -  6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล  

 3 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  

 มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  

 มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได  

 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามท่ีตกลงไว  

 1.2 วิธีการสอน  

 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น วงสนทนาแบบ Dialogue 
มีกติกาใหพูดท่ีละคนเทานั้น ท่ีเหลือตองรอฟงใหจบ และเมื่อถืงตาตัวเองถึงพูด 
เพื่อใหเกียรติเพื่อนในวง  วงสนทนาจะหลอหลอมใหแตละคน “ฟง” เพื่อรับรู 
เขาใจ ไตรตรองกอนพูด 

 ใหงานท่ีนักศึกษาจะมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม และพัฒนาดานภาวะผูนํา ใน
แตละชวงของการสอน นักศึกษาจะทํางานเปนคู หรือเปนกลุมตามลักษณะกิจกรรม
และเนื้อหาท่ีกําหนด 

 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  คร้ังแรกของการสอน
มีการตกลงกติกาการเขาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกติกาในชั้น 

 1.3 วิธีการประเมินผล  

 ประเมินผลการเขาเรียน ความตรงตอเวลา ฯลฯ ท่ีไดตกลงรวมกัน  

 ประเมินผลจากการสังเกต และงานท่ีสงในเวลาท่ีกําหนด 

2. ความรู  

 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 เขาใจหลักของ “การฟงอยางลึกซื้ง” 

 สามารถนํา “การฟงอยางลึกซึ้ง” ไปใชในชีวิตประจําวันและในงานได 

 2.2 วิธีการสอน  
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มคอ.3  

 บทบาทผูสอนใหความรูในบางสวนเทานั้น บรรยายเทาท่ีจําเปน บทบาทหลักคือ
เปนผูอํานวยกระบวนการ (facilitator) และใหรวมกิจกรรม ลงมือคิด/ทํา เพื่อดูวา
นักศึกษาเขาใจเนื้อหาท่ีสอนหรือไม 

 กิจกรรมใหแลกเปล่ียนระหวางเพื่อนและเสนองานหรือความคิดเห็นหนาหอง เปน
การชวยกันเรียน และฝกใหกลาออกมาพูดในส่ิงท่ีตัวเองคิดและประสบการณตนเอง 

 ใชวงสนทนา (dialogue) ใหเกิดการรับฟง สังเกต เรียนรูจากเพื่อน สงเสริมใหเกิด
ความรูชุดใหมจากการตกตะกอนความคิดของผูเรียนเอง 

 มอบหมายงานใหสืบคน หรือศึกษาดวยตนเอง และนําประเด็นมาหารือในวง
สนทนา ใหชวยกันฟง 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

 นักศึกษาสะทอนใหเห็นวา เขาใจ “การฟงอยางลึกซึ้ง” และอธิบายไดวาจะนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน และงานไดอยางไร 

 การเขียน reflective paper ทําใหผูสอนติดตามไดวา เขาใจ และเรียนรูอะไร 

3. ทักษะทางปญญา  

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 ตระหนักรูในความสําคัญของ “การฟงอยางลึกซึ้ง” ในการดําเนินชีวิต และในงาน 

 ผูเรียนระลึกเหตุการณจากประสบการณสวนตัวไดวา “สุนทรียสนทนา” จะทําให
เหตุการณนั้นเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้นไดอยางไร 

 3.2 วิธีการสอน  

 บรรยายใหความรู และหลักการของ “สุนทรียสนทนา” แนะนําแหลงสืบคนเพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติม และผูสอนจัดทําเพจ “สุนทรียสนทนา for Customer Service” 
ใหกับนักศึกษาไดเขามาอานและแสดงความคิดเห็น 

 จัดกิจกรรมหรือสถานการณใหนักศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ
รายวิชา  ใชวงสนทนา (dialogue) เปนกระบวนการบมเพาะทางปญญา เมื่อรูจัก
รับฟง ใจสงบ เกิดสมาธิ ผูเรียนจะเกิดปญญา 

 3.3 วิธีการประเมินผล  

 ประเมินจากการงานท่ีมอบหมายท่ีแสดงถึงความรู ความเขาใจ 
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 ประเมินผลจากการเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

 มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เปนผูพูด และผูฟงท่ีดี  

 มีทักษะในการส่ือสาร และมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา 

 4.2 วิธีการสอน  

 วง dialogue มีกติกาวา ใหฟงคนอื่น ในขณะท่ีมีคนพูด และตองรวมกันฟงใน
ประเด็นท่ีวงสนทนาเร่ิมเปดประเด็น ดังนั้นทุกคนตองฟง รอเปน และใหเกียรติ
เพื่อนในวงสนทนา 

 กติกาการเขาเรียน ตองเขาใหพรอมเพรียงเพื่อใหผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเร่ิมเรียน
และทํากิจกรรมกัน เมื่อมาถึงใหอยูในสภาพพรอมเรียนไมนั่งเลนกันเอง 

 4.3 วิธีการประเมินผล  

 การเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน และเมื่อเขาวงสนทนานักศึกษาเคารพ
กติกาในการสนทนา 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา  

 ทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

 สามารถใชโปรแกรมประยุกตและเทคโนโลยีในการนําเสนองานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

5.2 วิธีการสอน 

 แนะนําหนังสือ และแหลงสืบคนขอมูล 

 มอบหมายงานใหสืบคนและนําขอมูลมาเสนอใหชั้นเรียน 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

 นักศึกษานําเสนอส่ิงท่ีคนมานําเสนอดวยความเขาใจ และเนื้อหาถูกตอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรรมการเรียน 
การสอน 

ผูสอน  

1.  ท่ีมาและความสําคัญของ 
“สุนทรียสนทนา” 
รูปแบบของการจัดวงสนทนา
และเง่ือนไขในวงสนทนา 
สุนทรียสนทนากับ “งาน” 
สุนทรียสนทนากับ “ชีวิต” 
 
 

3 - แนะนํา class เพื่อเขา
สูการเรียน 

- อธิบายขอตกลงในการ
เรียน และลักษณะ
กิจกรรมและการเก็บ
คะแนนสอบ 

- กติกาในวงสนทนาคือ 
ฟงเทานั้น พูดเมื่อถึงตา
ตัวเองจึงไดพูด 

- กิจกรรม Journey 
line เพื่อแนะนําตัวเอง
ใหคลาสรูจัก  

- เขาวงสนทนา ใน
ประเด็นท่ีใหทํา
กิจกรรม 

- นักศึกษาแตละคนบอก
วาไดเรียนรูอะไรกับ
กิจกรรม 

-  สรุปการเรียนรูและให
เขียน reflective 
paper 

ดร.สิรินาถ  
แพทยังกุล 
และคณะ
ผูสอนจาก 
ทรู คอรปฯ  

2.  Theory U หลักการฟง โดย 
Otto Scharmer 
Deep listening ในวง
สนทนา 
การฟง 4 ระดับ 

3 - บรรยาย Theory U 
และ Deep Listening 
รวมถึงการเชื่อมโยง
ระหวางสองส่ิงใน
สุนทรียสนทนา 

- เขาวงสนทนา 
ประสบการณของแต
ละคนในการ “ฟงเชิง
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ลึก” 
- สรุปบทเรียนจาก

กิจกรรม การฟงเชิงลึก 
3.  สมองกับความคิด 

คิดบวก 
3 -  บรรยายคิดบวกมผีล

อยางไรกับการดําเนิน
ชีวิต 

- นักศึกษาดูคลิป “สมอง
เงินลาน” 

- นักศึกษาจับกลุมยอย
สนทนาส่ิงท่ีไดเรียนรู
จากคลิปท่ีดู 

- สรุปสาระของบทเรียน 

 

4.  Goal Setting  3 - บรรยายความสําคัญ
ของตั้งเปาหมาย 
หลักการตั้งเปาหมาย 

- นศ. เขียนเปาหมาย
ตามหลักการท่ีให 

- จับคูแชรกับเพื่อน
เพื่อใหดูวาตรงกับหลัก 
SMART หรือไม 

- ใหประกาศเปาหมายท่ี
คาดวาจะทําสําเร็จใน 
3 เดือน 

 

5.  สัตว 4 ทิศ 
- รูจักตนเอง 
- รูจักเพื่อน 
- การปรับตัวใหเขากับ

ผูอื่น 
- พุทธิจริต 

 
 

3 - บรรยายลักษณะนิสัย
ของสัตว 4 ทิศ 

- นักศึกษาเขากลุมตาม
ชนิดสัตวท่ีคิดวามี
ลักษณะตรงกับนิสัย
ของตนเอง 

- แตละกลุมอภิปรายของ
ดี ขอเสียของสัตว
ประจํากลุมของตน 

- นําเสนอการปรับนิสัยท่ี
จะเขาหาเพื่อนตาง
ลักษณะนิสัย 
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- อภิปรายในส่ิงท่ีเรียนรู 
- อาจารยสรุปความรู

จากกิจกรรม  
6.  สติกับการฟงเชิงลึก 

ปญญา 3 ฐาน  
ฟงดวยใจ 
 

3 - ความสัมพันธของสติ 
และการฟงเชิงลึก เพื่อ
ผลลัพธ 

- นั่งสมาธิปรับคล่ืนสมอง
ใหอยูในระดับคล่ืน
อัลฟา 

 

7.  สติกับการฟงเชิงลึก 
ปญญา 3 ฐาน  
ฟงดวยใจ (ตอ) 
 

3 - อธิบายขั้นตอนทํา
กิจกรรม ปดตาพาเดิน 

- สรุปบทเรียนจาก
กิจกรรมในวงสนทนา 

ดร.สิรินาถ  
แพทยังกุล
และ  

8.  สุนทรียสนทนากับการบริการ 3 - ทําความเขาใจกับลูกคา
แตละประเภท 

- สนทนาลักษณะลูกคา
และการบริการท่ีจะ
ถูกใจลูกคาแตละ
ประเภท 

 

9.  Dialogue กับ วงจรการ
เรียนรู 
 
Dialogue กับการตั้งคําถาม 
และความคิดสรางสรรค 
 
 
 
 

3 - บรรยายเร่ืองของวงจร
การเรียนรู 

- การตั้งคําถามใหอะไร
กับเราบาง 

- เมื่อไหรควรตั้งคําถาม
ปลายเปด หรือปลาย
ปด 

- ตั้งประเด็น “คําถาม
สรางสรรค” 

ดร.สิรินาถ  
แพทยังกุล
และ อาจารย
จาก True 

10.  Dialogue การสงตอถอยคํา 3 - คําพูด logos การสง
ตอความคิดความรูสึก 
กับศาสตร NLP 

- กิจกรรม wheel of 
life 
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11.  คําถาม..ชวนคิด 3 - การตั้งคําถามใหอะไร
กับเราบาง 

- เมื่อไหรควรตั้งคําถาม
ปลายเปด หรือปลาย
ปด 

- ตั้งประเด็น “คําถาม
สรางสรรค” 

 

12.  Coaching  
 

3 - Coaching คืออะไร 
และเราจะชวยให
ตนเองเราหลุดออกจาก
ความคิดหรืออารมณท่ี
เราติดกับอยูไดอยางไร 

- กิจกรรม “คนหาเหตุ
แหงปญหา” 

 

13.  ประมวลเนื้อหาท้ังหมด 3 - จัดวงสนทนาใหรวมกัน
ประมวลความรู 

- นักศึกษานําเสนอ
ความรูและส่ิงท่ี
นําไปใชมาแลกเปล่ียน
ในชั้นเรียน 

- นักศึกษาแลกเปล่ียน
ความสําเร็จ/
ความกาวหนาตาม
เปาหมายท่ีประกาศไว 

 

14.  สอบปลายภาค 3 - สอบประมวลความรู
เร่ืองของสุนทรีย
สนทนา กับการ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และ
การนําไปปรับใชกับ
การบริการลูกคา 

 

 
2. การประเมินผล 
 

13 
 



มคอ.3  

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  

- มีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ 

- มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  

- มีภาวะความเปนผูนํา 
และผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมได 

- รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น เคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ตามท่ีตกลงไว  

- ประเมินผลการเขา
เรียน ความตรงตอเวลา 
และกติกา ท่ีไดตกลง
รวมกัน  

- ประเมินผลจากการ
สังเกต และงานท่ีสงใน
เวลาท่ีกําหนด 

1-15 10% 

2.  ความรู  

- เขาใจหลักของ “การ
ฟงอยางลึกซื้ง” 

- สามารถนํา “การฟง
อยางลึกซึ้ง” ไปใชใน
ชีวิตประจําวันและใน
งานได 

 

- นักศึกษาสะทอนให
เห็นวา เขาใจ “การฟง
อยางลึกซึ้ง” และ
อธิบายไดวาจะนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน และ
งานไดอยางไร 

- การเขียน reflective 
paper ทําใหผูสอน
ติดตามไดวา เขาใจ 
และเรียนรูอะไร 

1-16 30% 

3.  ทักษะทางปญญา  

- ตระหนักรูใน
ความสําคัญของ “การ
ฟงอยางลึกซึ้ง” ในการ
ดําเนินชีวิต และในงาน 

- ผูเรียนระลึกเหตุการณ
จากประสบการณ
สวนตัวไดวา “สุนทรีย

- ประเมินจากการงานท่ี
มอบหมายท่ีแสดงถึง
ความรู ความเขาใจ 

- ประเมินผลจากการเขา
รวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

1-16 30% 
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สนทนา” จะทําให
เหตุการณนั้นเปล่ียนไป
ในทางท่ีดีขึ้นไดอยางไร 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบท่ีตอง
พัฒนา  

- มีทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวาง
บุคคล เปนผูพูด และ
ผูฟงท่ีดี  

- มีทักษะในการส่ือสาร 
และมีความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตรงตอเวลา 

- การเขารวมกิจกรรม
อยางพรอมเพรียงกัน 
และเมื่อเขาวงสนทนา
นักศึกษาเคารพกติกา
ในการสนทนา 

 20% 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ทักษะดานการ
สืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต  

- สามารถใชโปรแกรม
ประยุกตและ
เทคโนโลยีในการ
นําเสนองานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  

- นักศึกษานําเร่ืองท่ี
สืบคนมา
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และสรุป
สาระสําคัญได 

 10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก  

 Sheet จาก ผูสอน  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

 วรภัทร  ภูเจริญ (2553) Dialogue คิดลงสูใจ...ไหลเปนปญญา.  (คร้ังท่ี 2) สํานักพิมพ อริยชน 

จํากัด. กรุงเทพ  

 วรภัทร  ภูเจริญ (2553) Learn Hot to Learn. (คร้ังท่ี 2) สํานักพิมพ อริยชน จํากัด. กรุงเทพ 

 วรภัทร  ภูเจริญ (2557) ศิษยส่ีทัศน. (คร้ังท่ี 2) สํานักพิมพ อริยชน จํากัด. กรุงเทพ 

 วรภัทร  ภูเจริญ (2555) บริการ คือ งานท่ีใจรัก Quality in Services. สํานักพิมพ อริยชน 

จํากัด. กรุงเทพ 

 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

ชมวิดิทัศนออนไลน “สุนทรียสนทนา” โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ 

 Part I http://youtu.be/Iw4h7NWVXQI?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4 

 Part II http://youtu.be/Mue1Pzt8W2g?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4 

 Part III http://youtu.be/eQ_1VV3bR7c?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4 

Summary /Overview of David Bohm's book "On Dialogue" 
http://youtu.be/dTs3bCizOn8  

“On Dialoque” David Bohm
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  

 นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิด ตลอดจนมีความแลกเปล่ียนเรียนรู มีความรูสึกรวมกัน 

ดวยใจท่ีเปดกวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม  

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย  

3. การปรับปรุงการสอน  

 นําขอสรุปของนักศึกษาท่ีมีตอผูสอนมาปรับปรุงการสอนตอไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา  

 นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนคร้ังตอไป 
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