
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวชิา ENB๑๐๐๒   

รายวชิา กลวธีิการอานเชงิวเิคราะห/ Critical Reading Strategies 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑  ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา   ENB๑๐๐๒ 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย  กลวธีิการอานเชงิวเิคราะห 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ Critical Reading Strategies 

 

๒.  จํานวนหนวยกติ       ๓ (๓-๐-๖)       

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑  หลักสูตร      ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   ประเภท วชิาเฉพาะดาน  

 

๔.  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา     อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      ๔.๒ อาจารยผูสอน    อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

                 E–mail: sunattha.kr@ssru.ac.th  

 

๖.  ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/๒๕๖๔ /  ช้ันปที่ ๑ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ   144  คน 

 

๗.  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี ไมม ี

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๒  
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๘.  รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี      ไมม ี   

 

๙.  สถานท่ีเรยีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง  วันที่ 12 เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

     รายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวชิา 
 1.1 ฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษตางๆ 
 1.2 เขาใจคําศัพท เดาความหมายของคําศัพทจากบริบทและโครงสรางภาษาใจความหลัก ใจความรองแตละประเภท  
 1.3 เขยีนสรุปสัน้ๆ หลังการอานบทความภาษาอังกฤษ  
 1.4 วเิคราะหสรุปหัวขอบทความที่ไดรับมอบหมาย ประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียนในการอานบทความอื่นๆ  

 
๒.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อใหนกัศกึษามคีวามรูและทักษะในการอานภาษาอังกฤษ 
       

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 
 
   กลวิธีเบื้องตนเพื่อการอานอยางมีประสิทธิภาพ ความเขาใจรูปแบบของภาษา คําอางอิงและคําเช่ือม การหา
ความหมายของคําโดยการเดาจากบริบทและการหาใจความสําคัญและรายละเอยีด  
  Basic strategies for reading efficiency; understanding language pattern; references and connectives; 
discovering meaning of new words by using context clues, word formation; finding main ideas and details 
   
 
  
   
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 

ความตองการของ

นักศึกษา 

-  

ศึกษาดวยตนเอง 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน   

อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  - 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail): sunattha.kr@ssru.ac.th ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคม

ออนไลน (Facebook/Twitter/Line): - 

๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard):     www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มวีนิัย ตรงตอเวลา 

      (๒)  มคีวามซื่อสัตยสจุริต 

  (๓)  มคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

 (๔)  มจีรรยาบรรณในวชิาชีพ 
   
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) กําหนดคุณลักษณะนักศกึษาดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนการ ปลูกฝงใหนักศกึษามรีะเบยีบวนิัย 
โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

(๒) ยกตัวอยางประสบการณจริงและสรางกรณศีกึษาใหระดมความคิดในการเสนอแนะหรอืแกไข
สถานการณนัน้ๆ  

 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  พฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
(๒)  ประเมนิผลจากการวเิคราะหในการทํารายงานและการนําเสนองานที่รับมอบหมาย 
 (๓)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤตกิรรมการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูความเขาใจในหลักภาษา และหลักการสือ่สาร 

 (๒)  มคีวามรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎแีละกระบวนการทางธุรกิจ 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายประกอบเอกสารการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาองักฤษ 
(๒)  มอบหมายใหจัดทาํรายงานเปนภาษาองักฤษ ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุม  
(๓)  ฝกปฏบิัต ิบทความประเภทตางๆ ถามและตอบคําถามภาษาอังกฤษ 

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr
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๒.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  การทดสอบยอย 
(๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจัดทํา 
(๔) ประเมนิจากการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มคีวามสามารถในการสือ่สาร วเิคราะห วจิารณ แลกเปลี่ยนความคิด (Discussion) และการนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ  

 

  (๒) มคีวามสามารถในการวเิคราะหแผนธุรกิจ และกรณศีกึษา 

  
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) มกิีจกรรมตางๆใชประกอบการเรียนการสอน วเิคราะหและอภปิรายแสดงความคิดเห็น 
(๒)  บรรยายและแสดงบทบาทสมมุติ 
(๓) ใหนักศกึษาคนควาหาความรูเพิ่มเตมิจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 

 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากคุณภาพของรายงานที่ไดรับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุม แบบทดสอบ ขอสอบ
ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

(๒)  การประยุกตศาสตรตางๆเขาดวยกันและการนําใชในสถานการณสมมุต ิ
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

  (๑)   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางสรางสรรค มภีาวะผูนํา-ผูตาม                 ในโอกาสที่

เหมาะสม 

  (๒) มคีวามรับผดิชอบตอการกระทาํและผลสบืเนือ่ง (Consequence) 

  (๓) มเีปาหมายในการดําเนนิชีวติและเรียนรู และแสวงหาวธิกีารเพื่อไปสูเปาหมาย 

 

 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มอบหมายงานที่ใชทักษะความสัมพันธใหมกีารเรียนรูและศกึษารวมกันตามเนื้อหารายวชิา 
(๒)  สรางสถานการณจําลอง กรณศีกึษาและการกําหนดปญหาใหผูเรียนไดมกีารใชทักษะความสมัพันธ

พรอมสอดแทรกประสบการณของอาจารยผูสอน 
 

 
๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขาช้ันเรียนในการทํางานเปนกลุม 
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๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มทีักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนาํไปใชประโยชน 

      (๒) มทีักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

     (๓) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและนาํเสนอ 

  
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) มอบหมายงานโดยผูเรียนสามารถศกึษาคนควาขอมลูโดยใชสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและระมดัระวัง  

(๒)  มกีารนาํเสนอรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการอภปิรายรวมกันในช้ันเรียนเปนภาษาอัง้กฤษ 
(๒)  ประเมนิจากการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนองานทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางสรางสรรค 

ถูกตองและมปีระสทิธภิาพ 
 

๖. ดานอื่นๆ 

 ไมม ี

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี    หัวขอ/รายละเอยีด  จํานวน(ชม.) 

1 Course outline introduction, 

orientation, 

Pre-test  

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

อาจารยในช้ันเรียน  

 

3 

2-3 Basic reading strategies:  

skimming, scanning, 

paraphrasing, summarizing, 

using key words, contextual 

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- อานบทความในตําราเรียน  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

6 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี    หัวขอ/รายละเอยีด  จํานวน(ชม.) 

clues, synonyms, antonyms, 

word roots, prefixes, 

suffixes, and sentence 

structures 

 

อาจารยในช้ันเรียน  

- มอบหมายแบบฝกหัดใหนักศกึษาทําเปนการบาน 

4-5 Reading comprehension 

strategies: transition words, 

signal words, main ideas, 

topic sentences, supporting 

sentences 

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- อานบทความในตําราเรียน  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

อาจารยในช้ันเรียน  

- มอบหมายแบบฝกหัดใหนักศกึษาทําเปนการบาน 

6 

6 English articles and texts, 

news articles  

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding  

 

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- อานบทความในตําราเรียน  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

อาจารยในช้ันเรียน  

- มอบหมายแบบฝกหัดใหนักศกึษาทําเปนการบาน 

3  

7 Analysing word parts  

 

บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม มอบหมายงาน ทบทวน 

คนควาเพิ่มเตมิ/ศกึษาลวงหนา 

3 

8 Complex sentences   

 

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- อานบทความในตําราเรียน  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

อาจารยในช้ันเรียน  

- มอบหมายแบบฝกหัดใหนักศกึษาทําเปนการบาน 

3 

9 Midterm-exam  1.5 

10 Reading from information  บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม มอบหมายงาน ทบทวน 

3 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี    หัวขอ/รายละเอยีด  จํานวน(ชม.) 

คนควาเพิ่มเตมิ/ศกึษาลวงหนา 

11 Sentence Interpretation and 

Comprehension 

-บรรยายเนื้อหา  

-ยกตกอยางประกอบเนื้อหา  

- อานบทความในตําราเรียน  

- ทดลองทําแบบฝกหดั ฝกวเิคราะห วจิารณรวมกันกับ

อาจารยในช้ันเรียน  

- มอบหมายแบบฝกหัดใหนักศกึษาทําเปนการบาน 

 

3 

12 Identifying main idea  บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม มอบหมายงาน ทบทวน 

คนควาเพิ่มเตมิ/ศกึษาลวงหนา 

3 

13-14 Inferences and implications 

Differentiating facts and 

opinions  

บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม มอบหมายงาน ทบทวน 

คนควาเพิ่มเตมิ/ศกึษาลวงหนา 

6 

15 organizational patterns for 

paragraphs; practice reading 

บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม มอบหมายงาน ทบทวน 

คนควาเพิ่มเตมิ/ศกึษาลวงหนา 

3 

16 Report and Presentation  บรรยาย 

อภปิราย 

ซักถาม ทบทวน 

 

3 

17 Final Exam  1.5 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

    ( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหท่ีประเมนิ และสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ครั้งท่ีประเมิน สันสวนของการประเมิน 
1.1 การเขาเรียน การมสีวนรวมในช้ันเรียน ทุกสัปดาห 10% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมถึงพฤตกิรรมและการสงงานตรง

ตามเวลา 

2.3.1,2.3.2 สอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

5,13 

9 

17 

 

 

 

10% 

30% 

30% 

2.3.3, 2.3.4,  3.3, 

4.3, 5.3 

การคนควาและการนําเสนอรายงาน

กลุมและผลงานรายบุคคล 

ตลอดภาค

การศกึษา 

20% 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑)  Active skills for Reading: Book 3, Neil J. Anderson (2009) 

๒)  Active skills for Reading: Book 4, Neil J.Anderson (2009)  

        

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

        ๑) Improve your IELTS reading skills, Sam McCarter and Norman 

      Whitby (2007) 

 ๒) Read to Write, Gillie J., Ingle S., Mumford H. (2001) 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

        ๑) Business Objectives, Vicky Hollett (1991) 

 ๒) Market Leader, David Cotton (2000) 

         

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 1.1 แบบประเมนิการสอนของอาจารยโดยนักศกึษา 
 1.2 สังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรียนและการมสีวนรวมในการเรียนการสอน 
 1.3 สนทนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเรียนในเนื้อหาวชิา 
 

๒. กลยุทธการประเมนิการสอน  

 2.1 สังเกตจากพฤตกิรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลและกลุม และประเมนิจากประสทิธภิาพงานกลุมและงานรายบุคคล 
    2.2 ผลการเรียนของนักศกึษาจากการการสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 3.1 หลังจากประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและการสอนใหมีความเหมาะสมและทันสมัยและสอดคลองกับ
นักศกึษา เพิ่มเตมิการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการสอน 
  3.2 มกีารปรับการใชเทคโนโลยใีหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 
 4.1 มกีารทวนสอบความสอดคลองของขอสอบและเนื้อหาที่สอน 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

    5.1 นําความคิดเห็นของนกัศกึษามาประมวล เพือ่นํามาปรับปรุงเนื้อหา ความรู และการปฏบิัตแิละปรับปรุงรายละเอยีด

ของวชิาหรอืทาํตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบตามขอ 4 

     

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐  
รายวชิากลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผดิชอบ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                       ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ENL1003 กลวธิกีารอาน               

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 

 


