
 

 

                ข้อปฏิบตัใินการศึกษาดูงาน 

  โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยาการบริการเฉลิมพระเกียรติ 

     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ความสําคญัของศึกษาดูงาน 

 

 การดูงานถือเป็นกิจกรรมปฏิบติัภาคบงัคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ซึงมอบหมายให้นกัศึกษาไป

วางแผน ประสานองคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการเพอืเขา้ไปสังเกตการณ์ ศึกษาวธีิปฏิบติัทีนาํมาสู่การเรียนรู้จริงใน

หลกัการบริหารธุรกิจ ในช่วงเวลาสนัๆ โดยวตัถุประสงคก์ารศึกษาดูงานมีดงันี 

 1. เพอืเสริมสร้างทกัษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน ตามหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

 2.เพอืเปิดโลกทศัน์ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ และความเปลียนแปลงของธุรกิจและสามารถนาํมาประยกุตใ์ช้

ในการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานในชีวิตประจาํวนัของนกัศึกษา 

 ดงันนั หากการศึกษาดูงานจดัขึนอยา่งมีระบบจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษาอยา่งมาก ทงัในดา้นความรู้

ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์การทาํงานเป็นทีม การศึกษาดูงานคือกิจกรรมทีช่วยกระตุน้ ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทงั

แลกเปลียนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ อีกดว้ย 

 

รูปแบบการศึกษาดูงาน (สามารถเลือก 1 วธีิ) 

1. การศึกษาดูงานใน ณ สถานทีจริง (Onsite study tour) 

 หากท่านตอ้งการเดินทางไปดูงานสถานทีจริง ใหไ้ปทงัรุ่น สามารถดูจงัหวดัอืนได ้ใหท้าํเรืองมาทีส่วนกลาง

เพอือนุมติัอาจารยจ์ากส่วนกลางเพอืเดินทางไปศึกษาดูงานตาม (เอกสารแนบ 1)  

2. การศึกษาดูงานสถานการณ์เสมือนจริง (Online study tour)  

*** ใชใ้นเฉพาะช่วงเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เท่านนั ***** 

 หากในช่วงระยะเวลาทีนกัศึกษามีความประสงคจ์ะไปดูงาน พนืทีท่านอาศยัอยูห่รือพืนทีทีจะไปดูงานเป็น

พนืทีเขตสีแดงหรือเขตเฝ้าระวงั หรือมีความเสียงต่อการเดินทางและรวมกลุ่มกนัไปดูงาน เป็นหมู่คณะ ใหท้่าน

ประสานกบัองคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการทีสามารถให้ความรู้ท่านในลกัษณะดูงาน Online และนกัศึกษาทุกท่านตอ้ง

เขา้ร่วมฟังการบรรยาย ร่วมกิจกรรมองคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการจดัขึนโดยผา่นช่องทาง Online ดว้ย 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการเตรียมความพร้อมการดูงาน 

ขนัตอนที 1 ก่อนไปดูงาน 

1.1 กาํหนดจาํนวนสมาชิกเป็นกลุ่ม ยอ่ยของแต่ละจงัหวดั โดยควรตอ้งจดัจาํนวนสมาชิกในแตล่ะกลุ่มให้มีความเท่า

เทียมกนัเพอืแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบโครงการศึกษาดูงาน และรายงานในแตล่ะหวัขอ้ 

1.2 กาํหนดวตัถุประสงคก์ารดูงาน ขอบเขต คดัเลือกองคก์รใหเ้หมาะสม 

1.3 นกัศึกษาเตรียมเขียนโครงการศึกษาดูงาน (ดูเอกสารแนบ 1) เพอืเสนอไปยงัรองอธิการบดีสาขาวิทยบริการ 

1.4 ตวัแทนนกัศึกษาสามารถประสานงานไปยงัหน่วยงาน/องคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการเอง โดยแจง้ความจาํนงกรอก

เอกสาร (ดูเอกสารแนบ 2) ส่งมายงัโครงการ เพอืให้โครงการฯ ออกหนงัสือราชการให ้

1.5 ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ขององคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการทีจะไปดูงาน  

 

ขนัตอนที 2 ระหวา่งดูงาน 

2.1 จดักลุ่ม วางแผนการรับผิดชอบ 

2.2 ตงัคาํถาม ดาํเนินกิจกรรมใหเ้กิดความเรียบร้อย 

 

ขนัตอนที 3 หลงัดูงาน 

3.1 จดัทาํหนงัสือขอบคุณองคก์ร/บริษทั/ผูป้ระกอบการ 

3.2 ประเมินความรู้ทีไดห้ลงัการศึกษาดูงาน 

3.3 จดัทาํเอกสารทีเกียวกบัการศึกษาดูงาน 

3.4 เตรียมนาํเสนอ (Presentation) ใหแ้ก่อาจารยที์ปรึกษาในแต่ละกลุ่ม (สามารถนาํเสนอทาง Online) 

 

เอกสารทต้ีองส่งโครงการ (จัดเป็น .PDF file และ email เข้าโครงการ) 

1. รายงานการศึกษาดูงาน (ดูเอกสารแนบ 3) 1 เล่ม/1 กลุ่ม ส่ง 1 เดือนนบัตงัแต่วนัดูงาน ทงันีการดูงานให้เสร็จสิน

ภายใตป้ฏิทินทีโครงการกาํหนดไว ้(เอกสารแนบ 4) 

2. เอกสาร/หลกัฐานตอบรับการดูงานจากองคก์ร/บริษทั 

3. หลกัฐานการแสดงวา่นกัศึกษาไดไ้ปดูงาน เช่น ภาพถ่าย (กรณีดูงาน Onsite) Vdo clip บนัทึกการดูงาน  

(กรณีดูงาน online) 

 



 

 

ติดต่อโครงการ 

ไปรษณย์ี 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวทิยาการบริการเฉลิมพระเกียรติ 

(เอกสารเกียวกบัการศึกษาดูงาน) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ถ.รามคาํแหง   หวัหมาก กทม. 10240 

Email: mbacampus.ram@gmail.com 

Website: www.mba-campus.ru.ac.th 

เบอร์โทรผู้ประสานงาน/Line ID: 

คุณสรัณภทัร (ปุ๋ ย) 094-478-2121 

คุณนรินทร์ (อาม) 086-374-0154 

เบอร์โครงการฯ - -  

 

 

 

รายชืออาจารย์ทปีรึกษาการศึกษาดูงาน 

สาขาวทิยบริการจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

 อ.ปุณณะ คงสวา่ง 

 อ.ปิยวฒัน ์ ปินประชาสรร 

 อ.ศรัญญา เนียมฉาย  

สาขาวทิยบริการจงัหวดัเชียงราย 

 อ.ดร.นีลนารา วงษเ์กิด 

อ.ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี 

อ.ปุณณะ คงสวา่ง 

สาขาวทิยบริการจ.ตรัง 

อ.ดร.นีลนารา วงษเ์กิด 

อ.ปิยวฒัน ์ ปินประชาสรร 

 อ.ศรัญญา เนียมฉาย  

  

 

 

 

 



 

 

       ภาคผนวก 

เอกสารแนบ 1 (ตัวอย่าง) วธีิการเขยีนและตัวอย่างโครงการศึกษาดูงาน  

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัด............ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ:  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิกลุมที่...... (รุนที่ ......)   
    คณะบริหารธุรกิจ จังหวัด................... จํานวนนักศึกษา.......... 
2. สถานภาพโครงการโครงการตอเนื่อง :  
3. แผนจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร : จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน :  
4. กิจกรรม:             กิจกรรมหลัก        กิจกรรมรอง         กิจกรรมสนับสนุน 
                            กิจกรรมบูรณาการ            กิจกรรม (โครงการจังหวัด) 
5. หลักการและเหตุผล:  

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเปดการ
เรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่...... (รุนที่......)
เพ่ือใหการเรียนการสอนดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิ์ภาพทางโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ กลุมท่ี..... (รุนที่ .....) ไดพิจารณาแลวเห็นวา การเปดโอกาสใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเปนประโยชนแกนักศึกษาอยางยิ่ง เนื่องจากชวยเพ่ิมพูนความรูประสบการณกับ
สถานการณทางธุรกิจอันจะเปนประโยชนกับนักศึกษาและเพื่อรองรับธุรกิจสูการแขงขัน ในตลาดอาเซียนปจจุบันและใน
อนาคต โดยนักศึกษาสามารถใชโอกาสในการศึกษาดูงาน ศกึษา วเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจตามหลักทฤษฎีและสถานการณจริงที่สามารถเรียนรูและนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของนักศึกษาไดจริง 

6. ความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการ 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัด..................... 
มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจ )Mission) : 
ผลิตบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหมีความรู ความสามารถใน
เชิงบริหารจัดการทักษะพัฒนาการใหมีความรูทันสมัยที่
หลากหลายสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม 

พันธกิจ )Mission) : 
การสรางโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
 

เปาประสงค )Goal) : 
นักศึกษามีความรูดานบริหารธุรกิจ คุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม และตลาด 
แรงงาน 

เปาประสงค )Goal) : 
การพัฒนาศักยภาพการอยูรวมในสังคมการประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางการแขงขัน 
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร )Strategy) : 
เรงรัดการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือประกอบ การเรียน
การสอน โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 
 

ยุทธศาสตร )Strategy) : 
สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา สงเสริมการจัดบริการดาน
วิชาการแกชุมชนสังคม และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

  

 



 

 

7. วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสประสานงานแนวความคิดทางวิชาการกับสถานการณทางธุรกิจจากการ 

ดูงานนอกสถานที่ 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหนักศึกษา 
3. เพ่ือสรางเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษาและสถาบันการศกึษา 

8. ระยะเวลาดําเนินการ : วันที ่          

9. สถานที่ดําเนินโครงการ ณ :           

10. วิธีดําเนินการ ตัวอยาง 
1. เขาเยี่ยมชมกิจการและรับฟงบรรยายจากวิทยากร 
2. อภิปรายและซักซอม ถามปญหาตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานที่ไปดูงาน 
3. อภิปรายกลุมยอยและเตรียมงานเพ่ือเสนอ 
4. นําเสนอผลการศึกษาดูงานตออาจารยที่ปรึกษา 

11. วิทยากร ตัวแทนของบริษัท : จํานวน ทาน ....... 

12. ผูเขารวมโครงการ:   
1. อาจารยที่ปรึกษา  ทาน ......  

         2. เจาหนาที่      ทาน ......  
         3. นักศึกษา    คน ......  

        รวม                คน ......   
13. กิจกรรมยอยของโครงการ:  

1. นําเสนอผลการดูงาน    ระยะเวลา   ปงบประมาณ 256๕ 
2. กิจกรรมกลุมยอยและสันทนาการ  ระยะเวลา   ปงบประมาณ 2565 

14. งบประมาณ :  

☑ งบอื่นๆ (นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย) 
หมายเหตคุาใชจายในครั้งนี้นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ และรายจายสามารถถั่วเฉลี่ยกันไดทุกรายการ :  
รายละเอียดกิจกรรมยอย ระยะเวลา (ปงบประมาณ) 

งบดําเนินงาน :   (คน .........)ตัวอยาง 
1. คาอาหารกลางวัน (โตะละ 1,๐๐๐ บาท) X จํานวน ๕ โตะ  =   5,000 บาท 
2. คารถตูปรับอากาศ (คันละ 1,200 บาท) X จํานวน ๔ คนั   =   4,800 บาท 
๓. คาเสื้อรุน (ตัวละ 240 บาท) X จํานวน ๓๙ ตัว    =   9,360 บาท 
๔. คาของที่ระลึก        =   ๒,500 บาท 

                 รวม  =   2๒,๖๖0 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สองหมื่นสองพันหกรอยหกสิบบาทถวน) 

 หมายเหต*ุ**: คาใชจายในครั้งนี้นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 

15. การติดตามและประเมินผล :  นําเสนอสรุปผลการศึกษาดูงานตออาจารยที่ปรึกษา 

16. ผูรับผิดชอบโครงการ : นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที ่...... รุนที ่......  

      จังหวัด...................... คณะบริหารธุรกิจ 



 

 

17. อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่สาขาฯ 

 1. อาจารยที่ปรึกษา     

 2. เจาหนาที่สาขา     

18. ผลผลิตผลลัพธของโครงการ/ 
ผลผลิต /ผลลัพธ  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา

(ปงบประมาณ) 
ผลผลิต 

1. ไดนําความรูมาประสมประสานการ
ปฏิบัติจริงตามสถานการณทางธุรกิจ 
2. ไดประสบการณจริงจากการเขาศึกษา
ภาคปฏิบัติ 
3. มีความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษา 

 
ระดับความพึงพอใจ 

 

 
3.51 ขึ้นไป 

 

 
ปงบประมาณ 
พ .ศ. 25 ๕6  

 

ผลลัพธ 
1. มีความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติจริง
ทางธุรกิจ 
2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษากับ
ภาคธุรกิจ 
3. มีความผูกพันระหวางกัน 

 
ระดับความพึงพอใจ 

 

 
3.51 ขึ้นไป 

 

 
ปงบประมาณ 
พ .ศ. 25 ๕6  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการศึกษาดูงาน 
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัด................... 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดั....................... 

 
วันที่......ธันวาคม 2564 (ตัวอยาง) 
08.00 น . นักศึกษาพรอมกัน ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม 
08.30 น . ออกเดินทางโดยรถตู 4 คัน 
09.20 น . เดินทางถึง บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด สถานที่ตั้ง ม.3 ถ.พราว – เชียงใหม ต.สันทราย 

อ.แมแฝก จ.เชียงใหม 50290 
09. .น 30 เริ่มลงทะเบียนการศึกษาดูงาน   
10. 00น . ศึกษาดูงาน ณ หองประชุม บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด 
 .น 12.30 รับทานอาหารกลางวัน ณ ราน ครัวชานเมือง สันทราย 
14.00 น . กิจกรรมกลุมยอยและสันทนาการ 
15.00 น . เดินทางถึง ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหต ุ
1. คณะและผูรวมเดินทางในการศึกษาดูงาน บริษัท พรเีมี่ยมฟูด จํากัด จะตองตรวจ Antigen Test 

Kit ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และรวบรวมขอมูลสงใหกับบริษัท พรีเมี่ยมฟูดส จํากัด กอนเขาดูงานใน
วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 

2. การแตงกายในการเขาศึกษาดูงาน นักศึกษาทุนคนตองสวมหนากากอนามัย สวมเสื้อรุน เสื้อสูท 
สวมรองเทาหุมสนมิดชิด กางเกงขายาวสภุาพ หรือเสื้อนอกที่มีตรามหาวิทยา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ไปดงูาน 
 

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   

 
 



 

 

เอกสารแนบ 2 ขอจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าไปดูศึกษาดูงาน 

   

 

 

 

 

 

       

    ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชม...................................................... 

เรียน ........................................................................................................ 

  

ดวยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่.... (รุนที่....) จังหวัด

...................... คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อันจะเปนการเพ่ิมพูนวิสัยทัศน 

ประสบการณตางๆ ใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในเชิงบริหารจัดการทักษะ พัฒนาการใหมีความรูทันสมัยที่

หลากหลาย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาดูงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุมที่..... (รุนที่......) จังหวัด...................... คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พิจารณาแลวเห็นวา.......................................... เปนองคกรท่ีมีความโดดเดนในการ............................................................. 

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานใหนักศึกษาจํานวน ......... คน ไดเขาศึกษาดูงานที่.................................ในวันที่ .......... 

............ ๒๕..... เวลา ................ – .............. น.  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหจักเปนพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(อาจารย ดร.นีลนารา  วงษเกิด) 

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธรุกิจ 

โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๒๒๖ กด ๒๑๑๐ 

  ที ่อว ๐๖๐๑/๐๓.campus                     . โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิคณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ถนนรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 

๑๐๒๔๐ 



 

 

เอกสารแนบ 3 

หวัขอ้รายงานการศึกษาดูงาน 

1. บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 

3. การวเิคราะห์สถานการณ์ 

4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 

5. แผนการตลาด 

6. แผนการจดัการและแผนกาํลงัคน 

7. แผนการผลิต/ปฏิบติัการ 

8. แผนการเงิน 

9. แผนการดาํเนินงาน 

10. แผนฉุกเฉิน 

 

เอกสารแนบ 4 ปฏิทินการศึกษา 

(ตารางไม่เป็นทางการ อาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม) 

 พ.ค. 2565 - 11 มิ.ย. 2565 เรียนวชิา BUS 750  ประเด็นพิเศษทางดา้นการตลาด 

 มิ.ย. 2565 - 23 ก.ค. 2565 นกัศึกษาอยูใ่นระหวา่งการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ (IS) 

 ส.ค. 2565 - 10 ก.ย. 2565 เรียนวชิา BUS 750  ประเด็นพิเศษทางดา้นการเงิน 

 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565 เรียนวชิา BUS  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 เดือนพฤศจิกายน 2565 เตรียมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 


