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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พัฒนาชุมชน 

 

 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 

2531202 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 

 Rural and Urban Sociology 
 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 59/40 อาจารย์ ธงชัย ศรีเมือง 
กลุ่ม 59/41 อาจารย์ พิเศษพัฒนาชุมชน1 (อาจารย์สิทธิชัย คูเจริญกิจ)  

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2559  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่มี  

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่มี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ห้องเรียน HS 401  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  
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หมวดท่ี 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประวัิติความเป็นมาของสังคมวิทยาชนบทและเมอืงได้ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและเข้าใจลักษณะท่ีแตกต่างของสังคมวิทยาชนบทและเมอืงได้ 

3.เพื่อให้ผุ้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่างๆ ทางสังคม เช่น พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบ่ียงเบน การเสีย
ระเบียบทางสังคมได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 -  

 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 
 

          ความหมายสังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ด้าน
นิเวศวิทยา ประชากร อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มและองค์การทางสังคม ลักษณะ
ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและเมือง การเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหา สาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง 

            
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่มี  90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 2 ช่ัวโมง คาบ 3-4 วันอังคาร  

 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มี
วินัย อดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร  ยึด
หลักธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  มีจิต
สาธารณะ และรักประชาชน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
(Experiential Learning)  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ  

    

 

3.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

    

 

4.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

1. การอภิปราย 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

5.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

    

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ
เรียนแบบออนไลน์  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางด้านการ
พัฒนาชุมชนรวมท้ังประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  

1. การอภิปราย 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

3.สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ รวมท้ังการ
น าไปประยุกต์ใช้  

1. การอภิปราย  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

4.สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และ สามารถท างานวิจัยร่วมกับชุมชน
ท้องถ่ินได้  

1. การอภิปราย  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

3. ทักษะทางปัญญา 
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้อย่าง
เป็นระบบ  

1. การสอนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ
เรียนแบบออนไลน์  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  

1. การสอนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ
เรียนแบบออนไลน์  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

3.สามารถ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ  

1. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางการพัฒนาชุมชนได้
อย่างเหมาะสม  

1. การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
2. การสอนโดยโครงงาน (Project-
based instruction)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.       มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมกลุ่ม  

1. การระดมสมอง (Brain storming)  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม มีทักษะการแก้ปัญหา  

    

 

3.มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  

1. การสอนโดยโครงงาน (Project-
based instruction)  

  

 

4.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

1. การอภิปราย  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูล  

1. การสอนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

สอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ
เรียนแบบออนไลน์ 
2. การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
3. การเรียนรู้ด้วยทักษะการส่ือสาร 
(Learning to Communicate)  

 

2.สามารถเลือกหรือประยุกต์เทคนิค
ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ีเก่ียวข้องใน
การศึกษา  

1. การสอนโดยโครงงาน (Project-
based instruction)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของส่ือ  

1. การเรียนรู้ด้วยทักษะการส่ือสาร 
(Learning to Communicate)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสังคม
วิทยาชนบทและเมือง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point 
3. VDO  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

2  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสังคม
วิทยาชนบทและเมือง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point 
3. VDO  

1  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

3  ความหมายของชุมชนแบบ
ชนบท  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

4  ลักษณะสังคมชนบท  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอน
แบบโปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/
การเรียนด้วย
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน/การ
เรียนแบบ
ผสมผสาน/การ
เรียนแบบ
ออนไลน์  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

5  ลักษณะสังคมชนบท  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอน
แบบโปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/
การเรียนด้วย
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน/การ
เรียนแบบ
ผสมผสาน/การ
เรียนแบบ
ออนไลน์  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

6  สถาบันครอบครัวในชนบท  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอน
แบบโปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/
การเรียนด้วย
บทเรียน
คอมพิวเตอร์

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ช่วยสอน/การ
เรียนแบบ
ผสมผสาน/การ
เรียนแบบ
ออนไลน์  

7  สถาบันการศึกษาในชนบท  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดม
สมอง (Brain 
storming)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

1  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  

8  การสอบวัดผลกลางภาค  3  0        1. การสอบ
กลางภาค  

9  สถาบันทางศาสนา  3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

1  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  

10  สถาบันทางศาสนา (ต่อ)  3  0  1. การ
อภิปราย  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  

11  ความหมายของชุมชนเมือง  3  0  1. การบรรยาย  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

1  1. การประเมิน
การบ้าน  

12  ลักษณะสังคมเมือง 
 
 
 
 
 
 

3  0  1. การบรรยาย  1. Power 
Point 
2. VDO  

  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  



8/10 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 
  

13  ลักษณะสังคมเมือง (ต่อ)  3  0  1. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

1  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  

14  ความแตกต่าง การ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของสังคมชนบท
และเมือง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

1  1. การประเมิน
การบ้าน  

15  ความแตกต่าง การ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของสังคมชนบท
และเมือง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

1  1. การประเมิน
การบ้าน  

16  ความแตกต่าง การ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของสังคมชนบท
และเมือง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอนโดย
โครงงาน 
(Project-
based 
instruction)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

1  1. การประเมิน
การบ้าน  

17  การสอบวัดผลปลายภาค  3  0        1. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 รวม 51.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการ
ประเมิน 

1  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาท
ในการท ากิจกรรม  

7 8 9 10 13  5.00  5.00  

2  การประเมินการบ้าน  23 4 5 6 11 14 15 16  10.00  10.00  

3  การประเมินรายงาน/โครงงาน  16  15.00  15.00  

4  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

16  5.00  5.00  

5  การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-16  5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค  8  30.00  30.00  

7  การสอบปลายภาค  17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 สมชาย  ลักขณานุลักษณ์.เอกสารประกอบการสอบสงัคมวทิยาชนบทและเมอืง.นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

 อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์.(2544).หลักสังคมวิทยา.นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  

 
1. ข่าวสารจากส่ือต่างๆ  2. ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเว็บไชต์ , หน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหลักด้านสังคม ภาคประชาสังคม สวัสดิการ
สังคม 

 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 

ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ น าผลการประเมินการสอน 
มามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

1. พัฒนาเอกสารการสอน 

2. ข่าวสาร ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  

3. น าผลการประเมินการสอน มามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 

ด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน  

 1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะ  

1
0
/
1
0
 


