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ค าน า 
 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนน้อยและมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติทางโรงเรียนบ้านริมทะเล ได้รับ
อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ หรือแบบ On-site และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด โรงเรียนบ้านริม
ทะเลจึงได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site เรื่อง “การเรียนรู้การท าผ้ามัดย้อม
จากเปลือกไม้แสม” โดยใช้วีการสอนแบบ “PET MODEL” ซึ่งเป็นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากสภาพจริง ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Leaning ใช้
ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อการเว้นระยะห่างทาง
สังคม(Social Distancing) ให้กับผู้เรียน  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการพัฒนานวัตกรรมฉบับนี้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ต่อไป
ในอนาคต 
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แบบรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID 19)

โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ   ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านริมทะเล อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

.................................................................... 
1. ชื่อโครงการ นวัตกรรมต้นแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพรร่ะบาด 

   ของเช้ือไวรัส โคโรนา 2019(COVID 19)โรงเรียนพื้นที่เกาะ 
2. รูปแบบการสอน On-site 
3. ชื่อนวัตกรรม “การเรียนรู้การท าผ้ามัดย้อมด้วยเปลือกไม้แสม” ด้วยการเรียนรู้แบบ  

   “PET MODEL” 
4. ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านริมทะเล  สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมพังงา 
5. ผู้รับผิดชอบ นายสมโภชน์ ศรีสมทุร  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรมิทะเล 
6. ท่ีมาและความส าคัญของนวัตกรรมท่ีน าเสนอ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ใหส้ถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) ส าหรบัโรงเรียนทีม่ีจ านวน
นักเรียนนอ้ยและมีพื้นทีเ่พียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้แบบปกตทิางโรงเรียนบ้านริมทะเล ได้รับ
อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ หรือแบบ On-site 
  และเพือ่ให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่ผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้อย่างดีทีสุ่ด โรงเรียนบ้านรมิทะเลจึงไดพ้ัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 
“การเรียนรู้การท าผ้ามัดย้อมจากเปลอืกไม้แสม” ซึ่งเป็นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ที่สง่เสรมิใหผู้้เรียน เรียนรู้จากสภาพจริง ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Leaning ใช้ภูมิปัญญา 
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน เน้นการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน เพื่อการเว้นระยะห่างทางสงัคม(Social 
Distancing) ให้กบัผู้เรียน ซึ่งถือว่าความปลอดภัยของผูเ้รียนเป็นสิ่งทีส่ าคัญทีสุ่ดในปจัจบุัน 

 การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบon-site โดยใช้วีการสอนแบบ PET MODEL ซึ่ง
ประกอบด้วยการสอน 3 แบบดงันี ้

1. การสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning) 
2. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
3. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

7. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเสริมสรา้งโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้าน
วิชาการโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ โดยการลงมือปฏิบัติจริง  
  ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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8. กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

9. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
9.1 การสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning) 

  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูท้ี่มีครเูป็นผู้กระตุ้น
เพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากจิกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่
การเพิม่ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟงัและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ  โดยนักเรียนมกีารเรียนรู้
ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ทีจ่ะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงาน
และได้ผลการจัดกจิกรรมเป็นผลงานแบบรปูธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปจัจบุัน McDonell 
(2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ท างานตามระดบัทักษะที่ตนเองมีอยู่ เปน็เรื่องทีส่นใจและรูส้ึกสบายใจที่จะท า นักเรียน
ได้รับสทิธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานช้ินน้ี โดยครูท าหน้าที่
เป็นผู้สนบัสนุนอปุกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียน  โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดงันี้นักเรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ สิ่งแวดลอ้มจรงิมีฐานจากการวิจัย หรอื องค์ความรู้ที่เคยมีใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง 
ฝังตรงึด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (embedded with knowledge and skills)ใช้เวลามากพอในการ
สร้างผลงานมผีลผลิต 
 
 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ 

สร้างต้นแบบนวัตกรรม 

ทดลองใช้นวัตกรรม 

เผยแพร่นวัตกรรม 

YES 

NO 
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9.2   การจัดการเรยีนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
  เป็นการสอนที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรปูธรรมเพือ่น าไปสู่
ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการ
เรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลกัการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ใหผู้้เรียนมี
ประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้นใหผู้้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รบัจากสถานการณ์ 
ตัวอย่างเทคนิคการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิค
เน้นการฝึกปฏิบัติ ข้ันตอนดังนี ้

9.2.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรบัการบรรยายเนือ้และการสาธิต พรอ้มกับคัดเลอืกวิธีการที่จะลงมือปฏิบัติใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกจิกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบง่หน้าที่และมีการสลบัหมุนเวียน
กันทุกครัง้ จากนั้นด าเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม ผู้สอนแนะน า
เทคนิคปลีกยอ่ย จากนั้นใหผู้้เรียนลงมอืปฏิบัติและผู้สอนประเมนิผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกบัให้ค าแนะน า ในจุด
ที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสรจ็สิ้นการปฏิบตัิกิจกรรม ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย 
สรปุผลสิ่งที่ได้เรยีนรูจ้ากการลงมือปฏิบัต ิ

9.2.2 เทคนิคการสอนแบบเนน้ฝึกปฏิบัตผิู้สอนวางแผนและออกแบบกจิกรรมทีเ่น้นการฝกึ
ทักษะ เช่น การฝกึทักษะทางภาษา โดยจัดกจิกรรมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนได้ฝกึทักษะซ้ า ๆ  อาจเป็นในลกัษณะใช้
โปรแกรมช่วยสอน ส าหรับการฝึก โดยผูส้อนมบีทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน 

9.3 การสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
  เป็นกระบวนการสอนทีผู่้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุน้ใหผู้้เรียน คิดเป็นล าดับข้ันแล้วขยาย
ความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พจิารณาแยกแยะอย่างรอบดา้น ด้วยให้เหตผุลและเช่ือมโยงกับความรู้เดมิที่มี จน
สามารถสร้างสิ่งใหมห่รือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแกป้ญัหาอย่างมหีลกัการ แบ่งออกเป็นการสอนที่เนน้
ทักษะกระบวนการคิดค านวณและการสอนทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี ้

9.3.1 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ เริ่มจากผู้สอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดย
แสดงวิธีการคิดค านวณเป็นล าดับข้ัน จากนั้นก าหนดโจทย์ให้ผูเ้รียนฝึกคิด วิเคราะห์ เป็นล าดับข้ัน เน้นการ
ฝึกค านวณซ้ ากับโจทย์ใหม่ และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้ันตอนการคิด การประเมินผลการ
เรียนรู้ประเมินจากข้ันตอนกระบวนการคิดเป็นล าดับข้ันที่แสดงไว้ในการแก้โจทย์ค านวณ 

9.3.2 การสอนทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เริ่มจากอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น เป็นหัวใจส าคัญของการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิด
ค าถามหรอืตั้งค าถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนขยายความคิดและเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในช้ันเรียน โดยผู้สอนมบีทบาทช่วยช้ีแนะและสรุป
ความคิดตามหลักการ สุดท้ายใหผู้้เรียนพฒันาช้ินงาน หรือท าแบบฝึกหัด เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
10.  ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนานวัตกรรมเรื่อง “การเรียนรู้การท าผ้ามัดย้อมด้วยเปลือกไม้แสม” ด้วยการเรียนรู้
แบบ PET MODEL  

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา มีอยู่ 4 ข้ัน ได้แก่ ก าหนดนวัตกรรม รปูแบบนวัตกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมและการปรบัแก้นวัตกรรมกอ่นน าไปใช้ 
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1.1  ก าหนดนวัตกรรม  คือ การเตรียมการศึกษาข้อมลูพื้นฐานด้านต่าง ๆ  ที่จะน ามาใช้
ส าหรับการพฒันานวัตกรรม  จุดเริ่มการพัฒนานวัตกรรม  ข้อมูลเหล่าน้ีจะได้มาด้วยวิธีการวิจัยในการ
ก าหนดนวัตกรรม  แบ่งได้เป็น  3  ประการ คือ 

(1) สิง่ก าหนดทางวิชาการ คือ การก าหนดหลักสูตร และเนื้อหาสาระที่นักเรียนต้อง
เรยีนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลักสูตรของสถานศึกษาเหมาะสมกบัวัย และตรงกบัความต้องการของผูเ้รยีนมากที่สุด 

(2) สิ่งก าหนดทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกจิคือ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งกับสภาพสงัคมปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 ที่นกัเรียนต้องมี
การเว้นระยะห่างทางสงัคม การค านึงถึงความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อย ๆ  เน้นการท ากจิกรรมในทีเ่ปิดโลง่ เพื่อลด
การแพร่กระจายของเช้ือ หรือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดการเรียนรู้ เปน็ต้น 

(3) สิ่งก าหนดทางการเมือง คือ การก าหนดกิจกรรมทีส่อดคล้องกบักฎ ระเบียบที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคในสถานศึกษา 

1.2 ก าหนดรปูแบบนวัตกรรม เมือ่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากสิง่ก าหนดแล้ว ประการ
ต่อมา คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมขึ้นดังนี ้

การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ on-site โดยใช้วีการสอนแบบ “PET MODEL” ซึง่
ประกอบด้วยรปูแบบการสอน 3 แบบ  คือ การสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์(Experiential Learning) และการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
(Thinking Based Learning) 
นวัตกรรมเรื่อง “การเรียนรู้การท าผ้ามัดย้อมด้วยเปลือกไม้แสม” ด้วยการเรียนรู้แบบ “PET MODEL” 

 
1.3 ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม เมื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหานวัตกรรมเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะน านวัตกรรมไปใช้จะมีการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้
พร้อมทั้งปรบัปรุงแก้ไขบางส่วนก่อนน าไปใช้จริง คือ การตรวจสอบกระบวนการการน านวัตกรรมไปใช้ 
คุณภาพความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพของครูผู้สอน และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.4  การปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมก่อนน าไปใช้ คือการพิจารณาผลที่ เกิดจากการ
ตรวจสอบนวัตกรรม ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และผู้รับนวัตกรรมอย่างไร
บ้าง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปปรับปรุ่งนวัตกรรมให้ดีข้ึน 
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11. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 1๑.๑ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

(1)  ครูผูส้อนมี ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการใช้นวัตกรรม 
(2)  ครูมีการเตรียมการสอนโดยศึกษานวัตกรรม และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนจัด

ประสบการณ์การเรียน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(3)  ครูมีเทคนิคการสอนที่ดี มีความอดทน มีความรบัผิดชอบ มุ่งมั่น เสียสละในการ 

ปฏิบัติงาน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มกีารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ 

(4) มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย สามารถบรูณาการสาระการเรียนรู้ได้ทกุกลุม่
สาระ เช่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 

(5)  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยใช้ รูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) คือ กระบวนการสงัเกต บันทึกและการรวบรวมข้อมลู
จากผลงาน วิธีการ หรือสิง่ทีผู่้เรียนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อตัวผู้เรียน 

(5)  มีการนเิทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการนิเทศทีห่ลากหลาย และน าผล
การนิเทศไปใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาการเรียน 
 1๑.๒ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 (1) ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะทางด้านวิชาการโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 (2) ผู้เรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ โดยการลงมือปฏิบัติจริง  
 (3) ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีเจตคติที่ดี ต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ สังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (4) ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจตามศักยภาพ 
 (5) ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ  หวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน 

11.3  ด้านผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา 
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรบัจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง

นักเรียน  ชุมชน  หน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานอืน่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
(2) มีความร่วมมือระหว่างผูบ้รหิารครผููส้อนนักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
(3) ได้รับความร่วมมอืจากวิทยากรที่ มีความรู้เกี่ยวกบัภูมิปญัญาท้องถ่ิน ให้ความร่วมมอืใน

การสง่เสรมิการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
(4) มีการน านวัตกรรมเทคโนโลยมีาใช้สนบัสนุนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
(5) ผู้บริหารให้การสนบัสนุนในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย

ครอบคลมุ เนื้อหาของหลักสูตร 


