
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา      คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 

 

หมวดที ่1  ขอ้มลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อวิชา 

 3611101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and 

Supply Chain Management) 

 

2. จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

       บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยเป็น

วิชาเอกบังคับ 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ อาจารยผ์ู้สอนและกลุม่เรยีน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 

 หมู่เรียน : 57/75, 57/79 และ 57/80 

 

5. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีี่เรยีน 

   ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 2 

 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น  (Pre-requisite) 

มคอ.

๓ 



ไม่มี 

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนพร้อมกนั  (Co-requisites)  

ไม่มี 

 

8. สถานที่เรยีน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

29 พฤษภาคม 2557 

หมวดที ่2  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

1) สามารถอธิบายระบบและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2) สามารถอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน 

3) สามารถวิเคราะห์บทบาทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน

ปัจจุบัน รวมท้ังแนวโน้มการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน

อนาคต 

4) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 

5) เกิดเจตคติท่ีดีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

  ปรับตาม มคอ. 5 ของภาคเรียนก่อนหน้า และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 



หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา  

ความหมายและหลักการจัดการโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทาน 

ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาท

ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต่อโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เพ่ือโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคัญ

ของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การ

บรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิ

สติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ ท้ั ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบริบทของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

 

สอนเสรมิ 

การฝกึปฏบิัต/ิ

งาน 

ภาคสนาม/การ

ฝกึงาน 

 

การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย  45 

ชั่วโมง 

ต่อภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตาม

ความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะ

กลุ่ม 

ไม่มีการฝึก

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

6 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทาง

วิชาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคล 

เปิดโอกาสให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 



หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

ผลการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้นทีมุ่ง่หวงัจะพฒันานักศกึษา 

 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

1.1 สอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการสอน 

1.2 วางตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดี 

1.3 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม เช่น ยกย่อง

นักศึกษาที่กระท า

ความดีและมีความ

เสียสละ 

1.1 การตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเข้า

ชั้นเรียน 

1.2 การส่งงานท่ีได้รับ

มอบหมายตรงเวลา 

1.3 การมีวินัยและ

ความพร้อมเพรียงใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

1.4 ความซื่อสัตย์โดย

ไม่ทุจริตในการสอบ 

 

2. ความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

2.1 มีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักการ 

ทฤษฎี และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพได ้

2.1 ใช้การเรียนการ

สอนในหลากหลาย

รูปแบบ ท้ังทฤษฎี 

ปฏิบัติ และกรณีศึกษา 

2.2 เน้นหลักการทาง

ทฤษฎีและประยุกต์

ทางปฏิบัติใน

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการ

ปฏิบัติของนักศึกษา 

ได้แก่ 

2.1 การทดสอบย่อย 

2.2 การสอบกลางภาค

เรียนและปลายภาค



สภาพแวดล้อมจริงและ

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

เรียน 

2.3 รายงานท่ี

นักศึกษาจัดท า 

2.4 แผนหรือโครงการ

ท่ีนักศึกษาน าเสนอ 

2.5 การน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 

 

 

 

3. ทักษะทางปญัญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

3.1 สามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้

เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทางธุรกิจ 

3.1 สอนโดยใช้

กรณีศึกษาเพ่ือให้

นักศึกษาได้ใช้

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้

กับสถานการณ์ 

ประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน  และการ

ปฏิบัติของนักศึกษา 

ได้แก่  

3.1 การน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 

3.2 การทดสอบโดย

ใช้แบบทดสอบ 

 

4. ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

4.1 มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีและงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

4.1 ก าหนดกิจกรรม

ให้มีการท างานเป็น

กลุ่ม และการท างานที่

ต้องประสานงานกับ

4.1 สังเกตจาก

พฤติกรรมและการ

แสดงออกของ

นักศึกษาในการ



ผู้อื่น 

4.2 ค้นคว้าหาข้อมูล

จากการสัมภาษณ์

บุคคลอื่นหรือผู้มี

ประสบการณ์ เช่น 

การท าวิจัยทางธุรกิจ 

น าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน 

4.2 สังเกตจาก

พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ในการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ และความ

ครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมูล 

 

5. ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

5.1 สามารถสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ังการฟัง พูด เขียน 

5.1 จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในรายวิชาต่าง 

ๆ ให้นักศึกษาได้

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ตามเนื้อหาวิชา การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหลากหลาย

สถานการณ์ 

5.1 สังเกตจากเทคนิค

การน าเสนอการ

เลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 สังเกตจาก

ความสามารถในการ

อธิบายถึงข้อจ ากัด 

เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การ

อภิปราย กรณีศึกษา

ต่าง ๆ 

5.3 สังเกตจากการ

ทดสอบการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยข้อสอบ 

การท ารายงาน 

กรณีศึกษา และการ

วิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ศึกษาวิจัย 



คา่นิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจ

ฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

 

สัปดา

ห์ที ่

 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ าน

วน

คาบ 

 

กิจกรรมการ

เรียนรู ้

ความสอดคล้อง 

มาตรฐ

าน 

TQF 

คา่นยิม 

12 

ประการ 

1 แจกแผนการสอน 

ท าความรู้จัก ท า

ความเข้าใจ และ

ก าหนดกติกาใน

การเรียนการสอน 

3 อธิบายเกี่ยวกับ

เค้าโครงการสอน 

การวัดผลการ

เรียน การแบ่ง

คะแนนเก็บ 

  

2 บทท่ี 1 บทบาท 3 - บรรยายและ 1 2, 4, 7, 



ของโลจิสติกส์ต่อ

เศรษฐกิจและ

องค์กร 

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานเดี่ยว) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยค้นคว้า

และสรุปใส่สมุด

การบ้าน (งาน

เดี่ยว) 

และ 

2 

8 และ 

12 

3 

 

บทท่ี 2 การบริการ

ลูกค้าใน 

โลจิสติกส์ 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 

12 

4 บทท่ี 3 การจัดการ

สินค้าคงคลัง 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 

12 



- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

5 บทท่ี 4 การจัดการ

วัสดุ 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 

12 

6 บทท่ี 5 การจัดการ

การขนส่ง 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 



- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

12 

7 บทท่ี 6 การจัดการ

คลังสินค้า 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 

12 

8 สอบกลางภาค     

9 บทท่ี 7 อุปกรณ์ยก 3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย
1 – 5 2, 4, 7, 



ขนสินค้า 

คอมพิวเตอร์ และ

การบรรจุภัณฑ์ 

ใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

8 และ 

12 

10 บทท่ี 8 การบริหาร

การจัดซื้อ 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและ

น าเสนอหน้าชั้น

เรียน (งานกลุ่ม) 

1 – 5 2, 4, 7, 

8 และ 

12 

11 บทท่ี 9 โลจิสติ 3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย
1 2, 4, 7, 



กส์ระดับโลก ใช้ PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานเดี่ยว) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยค้นคว้า

และสรุปใส่สมุด

การบ้าน (งาน

เดี่ยว) 

และ 

2 

8 และ 

12 

12 บทท่ี 10 การจัด

องค์กร 

โลจิสติกส์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานเดี่ยว) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยค้นคว้า

และสรุปใส่สมุด

การบ้าน (งาน

เดี่ยว) 

1 

และ 

2 

2, 4, 7, 

8 และ 

12 

13 บทท่ี 11 วิธีควบคุม

การปฏิบัติงาน

ด้านโลจิสติกส์ 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานเดี่ยว) 

1 

และ 

2 

2, 4, 7, 

8 และ 

12 



- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยค้นคว้า

และสรุปใส่สมุด

การบ้าน (งาน

เดี่ยว) 

14 บทท่ี 12 การ

จัดการโซ่อุปทาน 

3 - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดย

ใช้ PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยสรุปใส่

สมุดส่งงานในชั้น

เรียน (งานเดี่ยว) 

- ต้ังค าถามให้

ตอบโดยค้นคว้า

และสรุปใส่สมุด

การบ้าน (งาน

เดี่ยว) 

1 

และ 

2 

2, 4, 7, 

8 และ 

12 

15 สรุปและอภิปราย

เนื้อหาท้ัง 12 บท 

3    

16 สอบปลายภาค     

 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

การ

ประเ

มิน 

 

งานทีจ่ะใชป้ระเมนิผลผูเ้รียน สัปดาห ์

ที่ก าหนด 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

(1) การเข้าชั้นเรียน 
ตลอดภาค

เรียน 5 % 

(2) 
งานท่ีมอบหมาย แบ่งเป็น 

- งานเดี่ยว 

 

สัปดาห์ท่ี 2, 

 

10 % 



- งานกลุ่ม 11 – 14 

สัปดาห์ท่ี 3–7, 

9–10 

35 % 

(3) สอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี 8 25 % 

(5) สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 16 25 % 

 

เกณฑก์ารประเมนิผล 

80 % ขึ้นไป  ระดับคะแนน  A  60 - 64 %  ระดับคะแนน  

C   

75 - 79 %  ระดับคะแนน  B+  55 - 59 %  ระดับคะแนน  

D+ 

70 - 74 %  ระดับคะแนน  B  50 - 54 %  ระดับคะแนน  D 

65 - 69 %  ระดับคะแนน  C+  ต่ ากว่า 50 %  ระดบั

คะแนน  E   

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 

รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ. การจัดการโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์, กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์ท้อป จ ากัด. 2547 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 



 เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น 

www.google.co.th: Search; Logistics Management, Customer 

Service in Logistics, Inventory Management, Material 

Management, Transportation Management, Warehouse 

Management, Material Handling and Packaging, Purchasing 

Management, Global Logistics, Supply Chain Management etc. 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัด

กิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

- แบบประเมินผู้สอนโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 ผู้สอนน าผลการประเมินและความเห็นของนักศึกษามาวิเคราะห์ 

ท้ังนี้อาจมีการประชุมกลุ่มย่อยกับนักศึกษาเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 



ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่

ละรายหัวข้อ จากการตอบค าถามนักศึกษา การตรวจงานค้นคว้า และ

รายงาน 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา 

ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิด

คุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน

สอบมาตรฐาน 


