มคอ. 3
รายวิช า
1544104 การใช้ภ าษาในสือมวลชน

อาจารย์ก ัล ยรัต น์ กลินสุวรรณ

ภาคเรีย นที 2 ปี การศึก ษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุร ี

รายละเอีย ดของรายวิช า
ชือสถาบัน อุด มศึก ษา
วิท ยาเขต/คณะ/ภาควิช า

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที 1 ข้อ มูล โดยทัวไป

1. รหัส และชือรายวิช า
1544104 การใช้ภาษาในสือมวลชน
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลัก สูต รและประเภทของรายวิช า
วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้ร ับ ผิด ชอบรายวิช าและอาจารย์ผู้ส อน
อาจารย์กลั ยรัตน์ กลินสุวรรณ
5. ภาคการศึก ษา/ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 2/2563
6. รายวิช าทีต้อ งเรีย นมาก่อ น (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิช าทีต้อ งเรีย นพร้อ มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรีย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วัน ทีจัด ทําหรือ ปรับ ปรุ งรายละเอีย ดของรายวิช าครังล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
หมวดที 2 จุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์
1 จุด มุ่งหมายของรายวิช า
1.1 เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับทฤษฎีการสือสาร หน้าที และการใช้ภาษาใน
สือมวลชนประเภทต่าง ๆ
1.2 เพือให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะภาษาทีปรากฏในสือมวลชนแต่ละประเภท ทังในด้าน
การใช้ถอ้ ยคํา คําศัพท์ สํานวน และการเรียบเรียงข้อความ

1.3 เพือให้นกั ศึกษาสามารถบอกลักษณะความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันของภาษาทีใช้ใน
สือมวลชนแต่ละประเภท
1.4 เพือให้นกั ศึกษามีการกศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอการศึกษา
เกียวกับลักษณะภาษทีปรากฏในสือมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้
2. วัต ถุป ระสงค์ใ นการพัฒนา/ปรับ ปรุ งรายวิช า
เพือให้นกั ศึกษามีความรูเ้ รืองการใช้ภาษาในสือสารมวลชน ฝึ กปฏิบตั ิ การเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะการคิดและสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาทีปรากฏในสือมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้
หมวดที 3 ลัก ษณะและการดําเนิน การ
1. คําอธิบ ายรายวิช า
การใช้ภาษาในสือสิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์และสืออืน ๆ การวิเคราะห์และการนําเสนอ
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต ่อ ภาคการศึก ษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึ กปฏิบ ตั /ิ งาน
การศึก ษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 32 ชัวโมงต่อ สอนเสริมตามความ
บรรยาย 32 ชัวโมงต่อ ศึกษาด้วย
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคการศึกษา
ตนเอง 5 ชัวโมงต่อ
เฉพาะราย
สัปดาห์
3. จํานวนชัวโมงต่อ สัป ดาห์ท อาจารย์
ี
ใ ห้ค าํ ปรึก ษาและแนะนําทางวิช าการแก่น ัก ศึก ษาเป็ น
รายบุค คล
- อาจารย์ประจํารายวิชาแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกียวกับห้องทํางาน ตารางสอน และเวลา
ว่าง ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึกษาอย่างน้อย 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ตอ่ กลุม่ เรียน
หมวดที 4 การพัฒนาการเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษา
1. คุณธรรม จริย ธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้อ งพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2 วิธ กี ารสอน
(1) อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
(2) กําหนดให้มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพือปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั

(3) เน้นการเข้าชันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุม่ ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ สมาชิกกลุม่ ฝึ กความรับผิดชอบ
(5) การเป็ นแบบอย่างทีดีของอาจารย์
1.3 วิธ กี ารประเมิน ผล
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรียน การส่งงานทีได้รบั มอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท ต้ี อ งได้ร ับ
(1) มีความรอบรูใ้ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
(2) มีความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) มีความรูแ้ ละความสามารถพัฒนาความรูด้ า้ นภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิม่ พูนยิง่ ขึน้
2.2 วิธ กี ารสอน
การสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผเู้ รียน มีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฏีการสือสาร
และสือสารมวลชรประเภทต่าง ๆ และการใช้ภาษาในสือมวลชนแต่ละประเภทนัน ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต นอกจากนียังให้ผเู้ รียน
ทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทํางานกลุม่ การนําเสนอหน้าชันเรียน การฝึ กทักษะด้านภาษา ด้านการคิดและ
วิเคราะห์การใช้ภาษาในสือแต่ละประเภท รวมไปถึงการฝึ กปฏิบตั ิโดยจําลองสถานการณ์จริง
2.3 วิธ กี ารประเมิน ผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้ โดยพิจารณาจากการ
นําเสนอหน้าชันเรียน ทังงานรายบุคคล และงานรายกลุม่
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู ้ โดยการ
ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทัก ษะทางปั ญญา
3.1 ทัก ษะทางปั ญญาทีต้อ งพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เป็ นหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.2 วิธ กี ารสอน
(1) มีรูปแบบการสอนทีหลากหลาย เช่น การสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ การสอนแบบ
สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง การสอนแบบสัมมนา แบบระดมสมองและอภิปรายกลุม่ เป็ นต้น
(2) การฝึ กปฏิบตั ิการทังในห้องเรียน การตรวจงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดย
ประเมินผลอิงเกณฑ์
3.3 วิธ ีก ารประเมิน ผล
(1) วัดและประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ และการนําเสนอ
หน้าชันเรียน
(2) แบบฝึ กหัด การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
4. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบ
4.1 ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบทีต้อ งพัฒนา
4.2 วิธ ีก ารสอน
4.3 วิธ กี ารประเมิน ผล
5. ทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
5.1 ทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศทีต้อ ง
พัฒนา
(1) ทักษะในการวิเคราะห์ภาษาจากการดูการวิเคราะห์ภาษาในสือสารมวลชนแต่ละประเภท
(2) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
(3) ทักษะในการใช้อปุ กรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงาน
5.2 วิธ กี ารสอน
(1) ใช้ power point และสือมัลติมีเดียทีชัดเจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้าใจมา
ประกอบการสอนในชันเรียน มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต
(2) แนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลทีน่าเชือถือ
(3) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต
(4) มอบหมายงานทีต้องมีการนําเสนอทังในรูปเอกสารและวาจาประกอบสือเทคโนโลยี

5.3 วิธ ีก ารประเมิน ผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากสือประเภทต่าง ๆ
(2) สังเกตการอภิปรายในชันเรียน
(3) ตรวจผลงานทีนําเสนอเป็ นลายลักษณ์
หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล
1. แผนการสอน
สัป ดาห์
หัวข้อ /รายละเอีย ด
จํานวน กิจ กรรมการเรีย นการสอน/
ผู้ส อน
ที
ชัวโมง
สือทีใช้
ปฐมนิเ ทศเกียวกับ การเรียน
4
- บรรยาย
1
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
การสอน
- ยกตัวอย่างสถานการณ์
-แนวการสอน/เนือหาสาระ
- อภิปราย
-วัตถุประสงค์ของวิชา และ
- ซักถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบสอบถามความ
คาดหวังของผูเ้ รียน
- power point
ความรู้พ นฐานเกี
ื
ยวกับ การ
2
- บรรยาย
4
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
สือสาร
- ยกตัวอย่างประกอบ
-ความหมาย/ความสําคัญของ
- นักศึกษาลองวิเคราะห์
การสือสาร
องค์ประกอบของการสือสาร
สือทีใช้
-องค์ประกอบและประเภทของ
- เอกสารประกอบการสอน
การสือสาร
- power point
การสือสารด้วยวัจ นภาษา
4
- บรรยาย
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
3
และอวัจ นภาษา
- ยกตัวอย่าง
-การสือสารด้วยการพูดและการ
- รวมกันวิเคราะห์ความ
เขียน
แตกต่างด้านการสือสาร
ด้วยวัจนภาษาและอวัจน
-การสือสารด้วยอวัจนภาษา
ภาษา

4

ศิล ปะการใช้ภ าษาเพืองาน
นิเ ทศศาสตร์
-ศิลปะการสือสาร
-การใช้ภาษาเพืองานนิเทศ
ศาสตร์
-การใช้โวหารและภาพพจน์ :
ศิลปะแห่งภาษา
-ภาษากับสือและเทคโนโลยีการ
สือสาร

5-6

การใช้ภ าษาในการโฆษณา

4

-ความหมายการโฆษณา
-วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
-องค์ประกอบของการโฆษณา
-ภาษาเพือการโฆษณา
-การใช้ภาษาเพือการโฆษณา

7

การใช้ภ าษาในการ
ประชาสัม พัน ธ์
-ความหมายของประชาสัมพันธ์
-วัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์
-กระบวนการของการ

4

- ซักถาม
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- คลิปวีดีโอ
- บรรยาย
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
- ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
- ฝึ กการใช้ภาษาในการใช้
โวหารและภาพพจน์ในการ
เขียนบรรยาย
สือทีใช้
-เอกสารประกอบการสอน
-power point
- บรรยาย
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
- ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปลายกลุม่ โดยการให้
ทดลองเขียนบทโฆษณา
จากสินค้าทีกําหนดให้
- นําเสนอการเขียนหน้าชัน
เรียน
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- บรรยาย
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
- ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุม่ โดยการให้
ทดลองเขียนประชาสัมพันธ์
จากหัวข้อทีกําหนดให้
- นําเสนอการเขียนหน้าชัน

ประชาสัมพันธ์
-ภาษาและการใช้ภาษาเพือการ
ประชาสัมพันธ์

8

9-10

สอบกลางภาค

4

การใช้ภ าษาสือสารใน
หนังสือ พิม พ์

4

-ความหมายและลักษณะของ
หนังสือพิมพ์
-ประเภทของหนังสือพิมพ์
-ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์
-การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์

11-12 การใช้ภ าษาสือสารทาง
วิท ยุก ระจายเสียงและวิท ยุ
โทรทัศ น์
-ความหมายของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
-บทบาทของวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
-รูปแบบรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์

4

เรียน
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- คลิปวีดีโอ
- เอกสารการสอบ
สือทีใช้
- power point
- บรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุม่ เรืองการใช้
ภาษาทีปรากฏในสือ
หนังสือพิมพ์
- ฝึ กเขียนคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์ และนําเสนอ
หน้าชันเรียน
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- คลิปวีดีโอ
- บรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุม่ เรืองการใช้
ภาษาทีปรากฏในสือ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
- ฝึ กปฏิบตั ิหน้าชันเรียนเรือง
การใช้ภาษา
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point

อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

13

14

-การสือสารและการใช้ภาษาใน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
สัม มนาการใช้ภ าษาในสือ
โทรทัศ น์แ ละ
วิท ยุก ระจายเสียง

ภาษาอิน เทอร์เ น็ต

4

4

15

ทบทวนบทเรีย น

4

16

สอบปลายภาค

1.5

- สัมมนาการใช้ภาษาในสือ
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
วิทยุกระจายเสียงและสือ
วิทยุโทรทัศน์
- ซักถาม
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- บรรยาย
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
- แบ่งกลุม่ เพือวิเคราะห์ภาษา
ในอินเทอร์เน็ต
- อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างในการนําเสนอ
ข่าวในลักษณะเดียวกันจากสือ
สิงพิมพ์อืน และสืออินเทอร์เน็ต
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
จัดการเรียนรูแ้ บบสัมมนา
อ.กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ
สือทีใช้
-แผ่นกระดาษ ทําผังมโนภาพ
- power point
ข้อสอบ

2. แผนการประเมิน ผลการเรีย นรู้

1

สอบปลายภาค

สัป ดาห์ท ี สัด ส่วนของการ
ประเมิน
ประเมิน ผล
16
30%

2

การทํางานกลุม่ การมีสว่ นร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน
เรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

กิจ กรรมที

วิธ ีก ารประเมิน

70%

หมวดที 6 ทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภิญโญ ช่างสาน, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์. 2542. ภาษาเพือการสือสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา.
วรวุฒิ ภักดีบรุ ุษ. 2552. ศิล ปะการใช้ภ าษาเพืองานนิเ ทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเปิ ล กรุป๊
จํากัด.
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. 2553. ศิล ปะการใช้ภ าษาเพืองานนิเ ทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : เทมการพิมพ์.
2. เอกสารและข้อ มูล แนะนํา
กอบกาญจน์ วงศ์วิสทุ ธิ. 2551. ทัก ษะภาษาเพือการสือสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สนัน ปัทมทิน. 2535. ภาษาไทยทีสือมวลชนอาจใช้พ ลาด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. 2529. ภาษาไทยเพือการสือสาร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุจริต เพียรชอบ. 2540. ศิล ปะการใช้ภ าษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภา.
สุทิติ ขัตติยะ, ดร. 2552. ศาสตร์ก ารเขีย น. กรุงเทพฯ: หจก.เปเปอร์เฮาส์
อวยพร พานิช และคณะ. 2553 (พิมพ์ครังที 6). ภาษาและหลัก การเขีย นเพือการสือสาร. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หมวดที 7 การประเมิน และปรับ ปรุงการดําเนิน การของรายวิช า
1. กลยุท ธ์ก ารประเมิน ประสิท ธิผลของรายวิช าโดยนัก ศึก ษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- การติดต่อ ปรึกษา ส่งงานทางอีเมล์ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั เป็ นช่องทางการสือสารกับนักศึกษา

2. กลยุท ธ์ก ารประเมิน การสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลงานกลุม่ ของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
3. การปรับ ปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในชันเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิของนัก ศึก ษาในรายวิช า
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามที
คาดหวังจากการเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวม
ในวิชาดังนี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนิน การทบทวนและการวางแผนปรับ ปรุ งประสิท ธิผ ลของรายวิช า
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรังปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือให้นกั ศึกษามีมมุ มองทีหลากหลายมากขึน

