
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 

 

 



 

๑ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนพิชัย ตั้งอยู่ที่ ๙/๙ หมู่ ๓ ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษำปีที่ ๖ คณะ 
ผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำเมื่อวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภำพของผู้เรียน  ดีมำก 

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ดีมำก 

๓. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ดีมำก 

 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีควำมสุภำพอ่อนน้อม มีควำมรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนและควำมเป็น

เอกลักษณ์ของลูกท่ำนพระยำพิชัยดำบหัก วีรบุรุษผู้กล้ำของไทย 
๒. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในกำรค้นคว้ำด้ำนกำรเรียน และเพ่ือ 

กำรสื่อสำร 
๓. ผู้ เรียนมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  และมีควำมสำมำรถทำงด้ำน 

กำรท ำอำหำร 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพซึ่งเป็นระบบที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้นมำเองคือ 

SMART Model  
         SMART Model เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สถำนศึกษำน ำมำใช้ในกำรบริหำรและจัดกำร

คุณภำพของสถำนศึกษำแห่งนี้และได้ผลดี หลักกำรของ SMART Model ประกอบด้วย  
S : Standard มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร  



 

๒ 
 

M : Mastery Management กำรก ำหนดให้ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่
รับผิดชอบได้อย่ำงมืออำชีพ  

A : Accountability ก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบของครูและบุคลำกร    
R : Resource  ก ำหนดแนวทำงกำรระดมและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรบริหำรที่

เหมำะสม  
T : Teamwork เน้นกำรท ำงำนแบบร่วมมือกัน   
สถำนศึกษำได้ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงของระบบดังกล่ำว ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ มีควำมรักควำมสำมัคคีและอยู่ร่วมกันดุจคนในครอบครัว 
ควำมส ำเร็จต่ำงๆ ส่งผลให้ครู ผู้เรียน และสถำนศึกษำได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด คัดเลือกและแข่งขัน
มำกมำยหลำยรำยกำร ชุมชนให้กำรยอมและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้นแบบกำรศึกษำดู
งำนของสถำนศึกษำหลำยแห่ง  

      ๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ซึ่งที่ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำเกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว และส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      สถำนศึกษำได้พัฒนำโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบของตนเองโดยเฉพำะ  
โดยสถำนศึกษำได้พัฒนำซอฟแวร์เพ่ือใช้ควบคู่กับระบบเดิมที่หน่วยงำนต้นสังกัดพัฒนำขึ้นเพ่ือให้สถำนศึกษำ
ในสังกัดน ำไปใช้ วิธีกำรปฏิบัติตำมระบบที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้นนี้คือกำรรวบรวมข้อมูลผู้เรียนจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำงๆ เข้ำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนำขึ้นเป็นกำรเฉพำะ ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ
ค้นหำ หรือเรียกใช้ข้อมูลได้จำกระบบออนไลน์ ส่งผลให้กำรค้นหำรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
สะดวก ฝ่ำยต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยแนะแนว ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยทะเบียนวัดผล ฯลฯ มีควำมสะดวกใน  
กำรรวบรวม ค้นหำและเรียกใช้ข้อมูลจำกระบบนี้เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร หรือแก้ปัญหำใน
ภำรกิจที่ฝ่ำยตนรับผิดชอบ นอกจำกนั้น ผู้เรียนยังสำมำรถตรวจเช็คผลกำรเรียนของตนเอง รวมถึงผู้ปกครอง
สำมำรถตรวจเช็คผลกำรเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลำนตนเองได้อย่ำงสะดวก ก่อให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำง
ใกล้ชิดระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองในกำรที่จะอบรมสั่งสอนและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้   
สรุปได้ว่ำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้นท ำให้เกิดควำมสะดวกใน  
กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ เป็นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ อย่ำงดียิ่ง  
ผู้ปกครองมีควำมสะดวกที่จะตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลำนตน ผู้เรียนสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรเรียนของตนได้อย่ำงสะดวก ท ำให้บุคลำกรของสถำนศึกษำปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จอย่ำง  
มีประสิทธิภำพ ผู้เรียนและผู้ปกครองชื่นชม ชมชนยอมรับและเป็นที่ศึกษำดูงำนของสถำนศึกษำหลำยแห่ง  
 
 
 
 



 

๓ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  

โดยผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติจริง สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนได้ 
๒. ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้เรื่อง ICT มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน 

Active Learning และห้องเรียน Google classroom ที่มีประสิทธิภำพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำพ้ืนฐำนด้ำนกำรคิดค ำนวณ ในกลุ่มสำระคณิตศำตร์ วิทยำศำสตร์ 

กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรพูด ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ให้มำกข้ึน  
๒. ผู้เรียนบำงส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับ ๑ และระดับ ๒ ควรได้รับกำรสอนซ่อมเสริม

อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนในส่วนนี้มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น และเพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในระดับ ๓ ให้มีจ ำนวนค่อยๆ มำกขึ้นตำมล ำดับ 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในให้บุคลำกรเกิดควำมเข้ำใจ

ในวิธีกำรและตระหนักในควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจนน ำไปสู่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองในภำรกิจ 
กำรประกันคุณภำพภำยในได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. พัฒนำกระบวนกำรในชั้นเรียนโดยใช้บันทึกหลังสอน กำรให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เรียนทันทีเพ่ือให้

ผู้เรียนน ำไปพัฒนำตนเอง 
๒. กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและปรำชญ์ชำวบ้ำน ชุมชนเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน  

กำรสอนมำกขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
๑. สถำนศึกษำควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนให้มีกำรพัฒนำพ้ืนฐำนด้ำนกำรคิดค ำนวนและ

ประสิทธิผลกำรอ่ำน กำรพูด กำรเขียน ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ และภำษำจีนของ
ผู้เรียนให้พัฒนำเพิ่มมำกขึ้นโดยเพ่ิมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรอ่ำน กำรเขียนทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศแก่
ผู้เรียนทุกชั้นเรียนและทั่วทุกคน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมพร้อม มีทักษะพ้ืนฐำนเพ่ือกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเรียน
กำรสอนแบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 



 

๔ 
 

๒. สถำนศึกษำควรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนแก่ผู้เรียนให้ค่อยๆ สูงขึ้นในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๒ ปี 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถำนศึกษำควรสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรเกิดควำมเข้ำใจโดยถูกต้องและชัดเจนว่ำ  กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำนั้นโดยแท้จริง คือกำรที่บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำมีกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่
ตำมปกติให้มีควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด บุคลำกรทุกคนต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนและ
ต้องหำวิธีที่จะปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มำตรฐำนที่ก ำหนดให้บุคลำกรปฏิบัติก็คือภำรกิจ
หน้ำที่ตำมปกติของบุคลำกรแต่ละคนแต่ละฝ่ำยนั่นเอง ดังนั้น สถำนศึกษำควรสร้ำงควำมเข้ำใจ ตอกย้ ำและ
สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรประกันคุณภำพศึกษำว่ำ ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำไม่ได้เป็น 
กำรสร้ำงภำระให้แก่ครูและบุคลำกรเพ่ิมขึ้น เป็นเพียงกำรก ำหนดให้ครูและบุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำระหน้ำที่ปกติแต่ต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จและต้องหำเทคนิควิธีที่จะให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำคือควำมส ำเร็จใน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูและสถำนศึกษำ จึงสรุปได้ว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นหน้ำที่ของ
บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย อนึ่ง สถำนศึกษำควรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนตำมหลักกำรของระบบบริหำรคุณภำพ PDCA รวมถึงควรก ำหนดให้เป็น
วัฒนธรรมกำรท ำงำนของสถำนศึกษำ เพรำะระบบบริหำรคุณภำพ PDCA เป็นระบบที่ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับสำกลว่ำจะท ำให้กำรท ำงำนใดๆ เกิดควำมส ำเร็จ ระบบดังกล่ำวนี้เป็นหลักกำรส ำคัญในกำรจัดระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กำรน ำระบบบริหำรคุณภำพ PDCA มำพัฒนำให้เป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำน
ของสถำนศึกษำและของบุคลำกรจะท ำให้ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ  
มีควำมเข้มแข็ง ท ำให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดได้อย่ำงถำวร 
 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพซึ่งเป็นระบบที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้นมำเองคือ SMART 

Model  
             SMART Model เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สถำนศึกษำน ำมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำแห่งนี้
และได้ผลดี ทั้งนี้ สถำนศึกษำได้มีกำรน ำมำเป็นระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ กำรปฏิบัติตำมระบบ SMART 
Model มีหลักกำรที่ส ำคัญ ๕ ประกำรคือ มีกำรก ำหนดมำตรฐำน (Standard) กำรปฏิบัติของบุคลำกร  



 

๕ 
 

มีกำรเน้นให้บุคลำกรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ (Mastery Management) มีกำรก ำหนดขอบเขต 
ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของบุคลำกรและฝ่ำยต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อนกัน  
มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (Resource) อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ หลักกำรสุดท้ำยคือเน้น 
กำรปฏิบัติงำนเป็นทีม (Teamwork) สถำนศึกษำได้ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงของระบบนี้  ปรำกฏว่ำ 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรและเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด บุคลำกรของสถำนศึกษำปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ มีควำมรักควำมสำมัคคีและ
อยู่ร่วมกันดุจคนในครอบครัวเดียวกัน ผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด คัดเลือกและ
แข่งขันหลำยรำยกำร ระบบ SMART Model เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
แห่งนี้และปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำแห่งนี้ได้รับกำรประเมินในระดับ
คุณภำพดีมำก สถำนศึกษำควรมีกำรสรุปรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของระบบนี้ และสรุปผลกำรประเมินที่เกิด
ขึ้นกับสถำนศึกษำในกำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพระบบนี้ แล้วรวบรวมเป็นคู่มือกำรด ำ เนินงำนของ
ระบบดังกล่ำวเพ่ือเผยแพร่ให้เป็นนวัตกรรมหรือต้นแบบกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำอ่ืนๆ ต่อไป 

๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ซึ่งที่ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำเกิด 
ควำมสะดวกและรวดเร็ว และส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
          สถำนศึกษำแห่งนี้ได้พัฒนำโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนำขึ้นเพ่ือใช้
กับกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นโครงกำรของหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำใน
สังกัดได้ด ำเนินกำร หลักกำรที่ส ำคัญคือมีกำรพัฒนำซอฟแวร์เพ่ือบันทึกข้อมูลของผู้เรียนรำยบุคคล ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้มำจำกแหล่งต่ำงๆ มีกำรก ำหนดหมวดหมู่หรือรำยกำรค้นหำแยกตำมกลุ่มข้อมูลเพ่ือให้เกิด 
ควำมสะดวกในกำรค้นหำ และระบบนี้สำมำรถเข้ำถึงได้ในระบบออนไลน์  ปรำกฏว่ำระบบดังกล่ำวได้อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ  ในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ฝ่ำยต่ำงๆ ในสถำนศึกษำ
เกิดควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท ำให้กำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำยประสบควำมส ำเร็จอย่ำง  
มีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นโปรแกรมดังกล่ำวนี้ยังท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถตรวจสอบพฤติกรรมและ  
ผลกำรเรียนรู้ของบุตรหลำนของตนได้โดยสะดวก รวดเร็ว ผู้เรียนสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนของตนได้
อย่ำงสะดวก แก้ปัญหำกรณีกำรที่ผู้เรียนออกจำกสถำนศึกษำโดยที่ยังติดค้ำงผลกำรเรียนระดับศูนย์ (๐) หรือ ร 
ท ำให้ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำแห่งนี้ได้รับกำรประเมินในระดับ
คุณภำพดีมำก สถำนศึกษำควรประเมินและรวบรวมควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมระบบนี้ แล้วจัดท ำ
เอกสำรรำยละเอียดกระบวนกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงรำยละเอียดของซอฟแวร์ ที่ม ี
กำรพัฒนำขึ้น เพ่ือเผยแพร่เป็นนวัตกรรมหรือเป็นต้นแบบของสถำนศึกษำท่ีสนใจต่อไป 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ควรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนกำรใช้ ICT โดยผู้เรียนควรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกครู

อย่ำงเต็มศักยภำพ เนื่องจำกผู้เรียนส่วนหนึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน ICT สำมำรถพัฒนำควำมรู้ด้ำน ICT มำ



 

๖ 
 

สร้ำงผลงำนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งด้ำนกำรสร้ำงเพจ กำรสร้ำงหนังสั้น กำรสร้ำงคลิปต่ำงๆ ลง YouTube เพ่ือ
พัฒนำไปสู่นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


