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Course outline หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
( หลักสูตร 3 วัน )
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

"พัฒนา 3 เก่ง: เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ
โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นาในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่"
หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร


ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทาให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทาหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดาเนินการตามเป้าหมาย
นั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นาเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทาให้คนเก่ง (Talent People) ทางาน
ตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร



องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้
ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสาคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้น
มุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (โฟร์แมน และทีม
ลีดเดอร์) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดข้อร้องเรียนของ
พนักงานในส่วนงานการผลิตที่มีต่อหัวหน้างาน และลดการลาออกของพนักงานให้น้อยลง



การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงาน
ผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสาเร็จขององค์กรจึงผูกกับ
ผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิด
ภาวะความเป็นผู้นา และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงาน และมีจิตวิทยาในการ
บริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา



การพัฒนาภาวะผู้นาให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทา
ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จาเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสาคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้
ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม



หัวหน้างาน/ผู้จัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ชานาญการในการผลิต ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร
และปกครองทีมงาน ทาให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน ส่งผลกระทบถึงความไม่พอใจของ
พนักงานต่อหัวหน้างาน การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นา และสามารถจูงใจทีมงานให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นความต้องการของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของเนื้อหาตามหลักสูตร
o

o

o
o

เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ลูกน้องมากขึ้น
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นาได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นาใน Styleที่ตัวเองเห็นว่า
เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทางาน
อย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
เพื่อทาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถสร้างการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผู้จัดการและพนักงานได้ในลักษณะ
ของผู้นารอบทิศทาง (360 องศา)

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการ
ความกระตือรือร้น
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างกับทีมงานไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นเช่น
ไรก็สามารถที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานได้
ความกล้าตัดสินใจ
ปัจจุบันผู้จัดการ/หัวหน้างาน ส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจจะโยนเรื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจแทน ทา
ให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดการต้องตัดสินใจในงานของตัวเองให้ได้
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
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ผู้จัดการหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงาน ทาให้ทีมงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้กับ
ผู้จัดการมากๆ
การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
ผู้จัดการในฐานะ ผู้นาทีมงานต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายเพราะผู้ตามก็จะทาตามผู้นา เมื่อผู้นามุ่งมั่นทีมงานก็
จะมุ่งมั่นตาม เป้าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสาเร็จได้
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นาต้องพร้อมเสมอสาหรับการเปลี่ยนแปลง และ
ควรเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้า
ความเป็นผู้นารอบทิศทาง (360 องศา)
ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้นารอบทิศทางซึ่งสามารถนาบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน
และลูกน้องในทีมงาน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (Course Outline)
วันที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเป็นผู้นา
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นาของตัวเอง
• นิยามผู้นาของตัวเอง
• ความหมายภาวะผู้นาที่คุณชอบ
• คุณเป็นผู้นา Style ไหน
• ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นาของคุณ
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• องค์ประกอบที่ทาให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
• หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพความเป็นผู้นา
• เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด้วยตัว
คุณ
 สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
• คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
• ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ
• เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
Workshop #2 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
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 เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ
• งานของคุณ
• เพื่อนร่วมงานของคุณ
• หัวหน้าของคุณ
• ลูกน้องของคุณ
• ชีวิตของคุณ
 การบ้านสาหรับนาไปฝึกฝน
วันที่ 2 : บทบาทของผู้นากับการพัฒนาทีมงาน
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นาไปฝึกฝน
 คุณสมบัติความเป็นผู้นา…ในตัวคุณ
• วินัยในตัวเอง
• รู้จักแก้ปัญหา
• การสื่อสารที่ดี
• รับผิดชอบ
• ทัศนคติที่ดี
 Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนาไปพัฒนาทีมงาน
 ผู้นารอบทิศทาง (360องศา)
• ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นา
• ความท้าทายของผู้นาแกนกลาง
• ความเป็นผู้นาบุคคลระดับบน
• ความเป็นผู้นาบุคคลระดับล่าง
• คุณค่าของผู้นา
 บาทบาทผู้นา ในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับทีมงาน
• ผู้นาในฐานะหัวหน้างาน
• ผู้นาในฐานะโค้ช
• ผู้นาในฐานะนักฝึกอบรม
• ผู้นาในฐานะที่ปรึกษา
 Workshop #2 : บทบาทผู้นาที่คุณเลือก
 การบ้านสาหรับนาไปฝึกฝน
วันที่ 3 : ทีมเวิร์ค…ทีมในฝันของคุณ
 นาเสนอแผนพัฒนาทีมงานให้เพื่อนๆฟัง
 ภารกิจที่สาคัญของหัวหน้างานในฐานะผู้นา
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การกาหนดเป้าหมาย (ความฝัน)
• วางแผนการพัฒนาทีมงาน
• การบริหารทีมงานให้เหมาะสม
• การเป็นตัวอย่างที่ดี
• คุณคือบุคคลสาคัญสาหรับทีม!
 Workshop #1 : สร้างภาพลักษณ์ทีมในฝันของคุณ
 พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหน้างาน
• กล้าฝัน…กล้าทา
• ความสาเร็จ (Success) เกิดขึ้นได้ทุกวัน
• การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
• ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณใหม่
• การพึ่งพาตัวช่วย
 Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม่
 บทเรียนสาคัญจากการเป็นผู้นา (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
 ประกาศสร้างทีมเวิร์คในแนวทางของตัวเอง
 การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝน
•
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 9 of 15

CPlus-LE-5711012_3-Leadership-within-you (3D)+

❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
ปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน

www.pa ko rnb log .com
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 12 of 15

CPlus-LE-5711012_3-Leadership-within-you (3D)+


การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 13 of 15

CPlus-LE-5711012_3-Leadership-within-you (3D)+


จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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