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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตลักษณและรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดย 
การสนทนากลุม จากภาคีผูเก่ียวของ ทั้งกลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยประจําสาขา และนักศึกษา
ปจจุบัน รวม 15 คน ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนวิธีการสนทนากลุม 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นระดมสมองโดยใชเทคนิค
การด 2) ขั้นโหวตเลือก 3) ขั้นแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดานรายวิชาเรียน 4) ขั้นแสดง
ความคิดเห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งน้ีขอมูลท่ีไดจะถูกนําไปวิเคราะห  
สังเคราะห  เปรียบเทียบ และเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี อัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดแก เกงสื่อสาร เกงไอที มีความคิดสรางสรรค และ
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก  สําหรับรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดังกลาว แบงเปนดังน้ี 1) ดานรายวิชาเรียน  
หมวดวิชาเอกบังคับ ควรเพ่ิมรายวิชาโครงงาน 1และ 2 และรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประยุกตใชงานดาน
การตลาด สวนวิชาเอกเลือก ควรตัดรายวิชาวิชาการสรางแบรนด และวิชาจรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด โดยให
นําไปสอดแทรกรวมกับรายวิชาเอกอื่นท่ีเก่ียวของ   2)ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
สงเสริมอัตลักษณรูปแบบดังน้ี การจัดกิจกรรมประกวด การฝกพัฒนาทักษะดานการตลาด และการอบรมเชิญ
วิทยากรพิเศษ 
คําสําคัญ:  อัตลักษณ, นักศึกษาการตลาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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Abstract 
This qualitative research was aimed to study the identities and patterns of identity 

promotion for marketing students, faculty of management science, Yala Rajabhat University.  Data 
collection was performed via focus group discussion of related parties including experts, graduate 
students, alumni, subject field professors, and current students – a target group of totally 15 subjects. 
The focus group discussion format was specified in 4 steps: 1) brain storming using card sorting 
technique, 2) voting, 3) opining about identity promotion in aspect of learning subjects, and 4) opining 
about identity promotion in aspect of extra-curricular activities. The outcomes were subsequently 
analyzed, synthesized, compared, and rationally described.  Results of the research were summarized 
as follows.  Identity of marketing students, faculty of management science, Yala Rajabhat 
University included the attributes of being good at communications, being smart in IT, creative 
thinking, and self-confidence & assertiveness.  For Patterns of identity promotion in 2 aspects, 1) Aspect 
of learning subjects: section of compulsory major subjects should be supplemented with subjects 
of project 1 and 2 and subjects of package software applicable in marketing; as for section of 
selective major subjects, brand creating and business & marketing ethics subjects should be 
unlisted and incorporated in other related major subjects. 2) Aspect of extra-curricular activities: 
the extra-curricular activities for identity promotion should be provided, in the patterns of 
contests, workshops for marketing skill development, and training by invited special lecturers. 
Keywords:  identities, marketing students, Yala Rajabhat University 

 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังน้ีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับ
คณะและระดับสถาบันโดยจะเร่ิมใชในปการศึกษา 2557  ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมี
การดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินฯ ท่ีจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 อยางไรก็ตาม จากคูมือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับป 2557  องคประกอบท่ี 3  
นักศึกษา  ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา , 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  และตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา  ไดกําหนดใหการดําเนินงานจําเปนตองสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรหรือ
แตกตางไปตามแตละหลักสูตร (สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2558)   ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหหลักสูตรจําเปนตองกําหนดอัตลักษณนักศึกษาของหลักสูตรท่ีชัดเจน  อันเปนผลท่ี
คาดหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) อีกท้ังตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ไดมีการ
กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เปนระยะๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ซ่ึงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดเปนหน่ึงในหลักสูตรท่ีตองดําเนินงานปรับปรุง  ประกอบกับสภาพการณปจจุบัน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา มีหลักสูตรใหมเกิดขึ้นมาก การดําเนินกิจกรรมหลายๆ สวนมี
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ความใกลเคียงกัน แทบไมแตกตาง   ดวยเหตุน้ีทามกลางเง่ือนไขสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนท่ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตองทบทวนอัตลักษณนักศึกษาในสาขา เพ่ือสรางความโดดเดน
และแตกตางที่เปนท่ียอมรับจากภาคีท่ีเก่ียวของ อันจะสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาอัตลักษณนักศึกษาและรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 

แนวทางการศึกษาอัตลักษณนักศึกษาของงานวิจัยน้ี เกี่ยวของกับแนวคิด 5 ประเด็นศึกษา ดังน้ี   
1) การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับป 2557  องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา  ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

การรับนักศึกษา , 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  และตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  ท่ีกําหนดใหการ
ดําเนินงานตางๆ จําเปนตองสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรหรือแตกตางไปตามแตละ
หลักสูตร 

2) อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งกําหนดไวดังน้ี “เกงไอที มีจิตอาสา สูงาน สื่อสาร
ภาษามลายูกลางได” จําเปนท่ีอัตลักษณของหลักสูตรตองดําเนินงานไปในทิศทางท่ีไมขัดแยงกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย   

3) มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตท่ีสําคัญสําหรับระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะเชาวนปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนแนวทางในการคนหาอัตลักษณ
เฉพาะของสาขา  

4) ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ที่ประกอบดวย 4 กลุมหลัก อันไดแก ดานความรูในวิชาแกน ดาน
ทักษะชีวิตและการทํางาน ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และดานทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ท่ีบง
บอกทิศทางการปรับตัวของนักศึกษาเพ่ือใหทันกับสถานการณปจจุบันและอนาคต  

5) หลักการทํางานแบบมีสวนรวม ท่ีแบงได 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ขั้นการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน ขั้นการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และขั้นการมีสวนรวมในการประเมินผล 

 
วิธดีําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคี
ผูเกี่ยวของ (Stakeholders)  ท้ังจากกลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยประจําสาขา และนักศึกษา
ปจจุบัน กลุมละ 3 คน รวม 5 กลุม ทําใหไดกลุมเปาหมายท่ีศึกษารวม 15 คน ผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการ
สนทนากลุม (Focus Group)  โดยกําหนดแบบแผนการสนทนากลุมแบงเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี   

1) ขั้นระดมสมองโดยใชเทคนิคการด  เปนการใหภาคีผูท่ีเก่ียวของเขียนในการดโดยระบุถึงคําสําคัญที่
เปนอัตลักษณหรือคุณลักษณะเฉพาะท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายหลังจบการศึกษา โดยการด 1 แผน สามารถเขียนคําสําคัญได 1 เร่ือง และผูเขารวม
สนทนากลุมสามารถเขียนคําสําคัญไดมากกวา 1 เร่ือง (หากแตตองใชการดแผนใหมทุกคร้ังท่ีเขียนเร่ืองใหม) จากน้ัน
คณะผูวิจัยจึงไดจัดกลุมความคิดเห็นคําสําคัญรวมกัน รวมถึงเปดโอกาสใหภาคีผูเก่ียวของแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
สรางความเขาใจที่ตรงกัน   
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2) ขั้นโหวตเลือก  เปนการเปดโอกาสใหภาคีผูเก่ียวของโหวตเลือกคําสําคัญดังกลาว  4 ขอ ท่ีคิดวา
เหมาะสม พรอมคัดเลือก 4 อันดับท่ีไดคะแนนสูงสุด กําหนดเปนอัตลักษณหรือคุณลักษณะคุณลักษณะเฉพาะท่ี
คาดหวังใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3) ขั้นแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดานรายวิชาเรียน  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาคี
รวมแสดงความคิดเห็นถึงรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก ท้ังในและนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมอัตลักษณท่ีผานการ
โหวตเลือกดังกลาว 

4) ขั้นแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เปนการเปดโอกาส
ใหภาคีรวมแสดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมอัตลักษณท่ีผานการโหวตเลือกดังกลาว 

สําหรับการพัฒนาและทดสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร 
ตําราเก่ียวกับอัตลักษณและรูปแบบการสรางอัตลักษณนักศึกษา และนํามาออกแบบเคร่ืองมือวิจัยหรือแบบสนทนา
กลุม ซ่ึงแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 1)  ขอมูลดานการสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวย ผูใหขอมูล, วัน/เวลา และสถานท่ี
สนทนากลุม  2) ขอมูลดานอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 2 สวนยอย ประกอบดวย การระดมความคิดเห็นคนหาอัตลักษณโดยใชเทคนิคการด และการ
โหวตเลือก  3) ขอมูลดานรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณดังกลาว ซึ่งแบงเปนสองดานประกอบดวยดานรายวิชาเรียน 
และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากน้ันจึงนําแบบสนทนากลุมเคร่ืองมือท่ีออกแบบ ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
รวมวิพากษถึงประเด็นความสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ความเหมาะสมและความสามารถในการ
สื่อสาร พรอมนําผลการวิพากษไปปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
มีการทดสอบใชจริงกับกลุมเปาหมายท่ีใกลเคียงกับกลุมเปาหมายท่ีศึกษา จํานวน 5 คน พรอมปรับปรุงพัฒนา
เคร่ืองมือวิจัยกอนท่ีจะนําไปใชจริง  ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม จะถูกนําไปวิเคราะห  สังเคราะห  
เปรียบเทียบ และเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล 
 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัย ปรากฏผลดังน้ี 

1. อัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ไดแก เกงสื่อสาร เกงไอที มีความคิดสรางสรรค และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก โดย

ไดผลโหวตเปน 4 ลําดับแรกท่ีไดคะแนนสูงสุด คิดเปนคะแนน 10, 9, 8 และ 7 คะแนนเรียงตามลําดับ 
2. รูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา จําแนกแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 2.1) ดานรายวิชาเรียน  หมวดวิชาเอกบังคับ ควรเพ่ิมรายวิชาโครงงาน 1และ 2 
(Project 1 and Project 1) และรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประยุกตใชงานดานการตลาด สวนวิชาเอก
เลือก ควรตัดรายวิชาวิชาการสรางแบรนด และวิชาจรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด โดยใหนําไปสอดแทรกรวมกับ
รายวิชาเอกอื่นท่ีเก่ียวของ  2.2) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมอัตลักษณ
รูปแบบ ดังน้ี การจัดกิจกรรมประกวด การฝกพัฒนาทักษะดานการตลาด และการอบรมเชิญวิทยากรพิเศษ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวจัิยน้ี สามารถอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี 

1. อัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดแก เกง
สื่อสาร เกงไอที มีความคิดสรางสรรค และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก  ซ่ึงผลท่ีไดสามารถอภิปรายไดวาอัต
ลักษณท่ีสํารวจเปนไปตามแนวทางทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเรียนนอกจากจําเปนตองมีความรูในวิชา
แกนแลว ยังตองมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  และทักษะดาน
ชีวิตและการทํางาน  (Bellanca & Brandt,  2010) ท้ังน้ีผลวิจัยที่ไดแตกตางจากงานวิจัยของ ปภาวรินท นักธรรมา 
(2553) ท่ีวิจัยเร่ือง การพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาสาขาการตลาดกรณีศึกษา : หอง MK201 คณะบริหารธุรกิจ
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โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ซ่ึงพบวาอัตลักษณหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา คือ การ
นําเสนอดี มีความมั่นใจ ใฝงานบริการ 

2.  รูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ดานรายวิชาเรียน ซึ่งผลท่ีได ควรเพ่ิมรายวิชาโครงงาน 1และ 2 (Project 1 and Project 1) และรายวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประยุกตใชงานดานการตลาด ท่ีเปนเชนน้ี สามารถอธิบายไดวา รูปแบบการสงเสริมให
ผูเรียนไดมีการลงมือทํา สามารถชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันเน่ืองจากผูเรียนเกิดการผสมผสาน 
เชื่อมโยง ประยุกต ความรู ความคิด และการปฏิบัติในการจัดทําผลงานดังกลาว (Dunne & Owen, 2013) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Barber (2009) ท่ีวิจัยพบวา นักศึกษามีพัฒนาการของการบูรณาการ ท้ังการเชื่อมโยง 
การประยุกต และการสังเคราะห ผานผลงานท่ีเปนท่ีประจักษ  จึงควรท่ีจะสงเสริมใหมีการจัดทําผลงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู 

3. รูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ผลท่ีไดพบวาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมอัตลักษณฯ ดังนี้ การจัด
กิจกรรมประกวด การฝกพัฒนาทักษะดานการตลาด และการอบรมเชิญวิทยากรพิเศษ   ซ่ึงดังกลาวสามารถ
อภิปรายไดวา  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและหลากหลายรูปแบบ จัดเปนอีกหน่ึง
องคประกอบท่ีสําคัญในการสรางอัตลักษณใหเกิดขึ้นแกผูเรียน (Nygaard & Brand, 2013) สอดคลองกับงานวิจัย
ของวราลักษณ  ศรีกันทา (2555) ท่ีวิจัยเร่ืองการสื่อสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ซึ่งพบวา
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา เปนสวนหน่ึงของการสื่อสารอัตลักษณท่ีพึงประสงค 
 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ผลการศึกษาอัตลักษณและรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาท่ีได เปนประโยชนตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในการนําไปใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาในหลักสูตร  รวมถึงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอื่น ในการนําแนวทางการศึกษาอัตลักษณนักศึกษาฯ ไปประยุกตใช  ท้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะควรมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานอันแสดงถึงการบรรลุผลซ่ึงอัตลักษณท่ีกําหนดของหลักสูตร เพ่ือประโยชน
สูงสุดของการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา 
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