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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

    วิทยาลัยการศึกษา           

 

หมวดที 1.  ล ักษณะและข้อมูลโดยทั วไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชือรายวิชา 

       9001001 การศึกษาและความเป็นครู  (Education and Self Actualization for Teachers ) 
2. จํานวนหน่วยกิต       

      3 หน่วยกิต     3(3-0-6)   

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตร 

     ครุศาสตรบัณฑิต 

3.2 ประเภทของรายวิชา  

           วิชาชีพครู 

4. อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน  

4.1 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชา นายศักดิ ศรี  สืบสิงห์  

4.2 อาจารย์ผู ้สอน  นายศักดิ ศรี  สืบสิงห์ 

5. ภาคการศึกษา ชั นปีทีเรียน 

ภาคต้น ชันปีท ี1 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)    

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

ไม่มี  

8. สถานทีเรียน 

อาคาร  80  พรรษามหาวชิราลงกรณ 

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั งล่าสุด 

18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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หมวดที 2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

            1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  ความสําคัญของ

วิชาชีพครู  การพัฒนาวิชาชีพครู  การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู   

 1.2  อธิบายหลักการเกียวกับความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที ภาระงานของครู  

พัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูทีดี  การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  

 1.3  ศึกษาข้อมูล  สืบค้นข้อมูลเกียวกับปรัชญา  แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา  ระบบการศึกษา

ไทยทังในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 1.4  อภิปราย  อธิบายและนําเสนอข้อมูลเกียวกับการสร้างศักยภาพของครู  การเป็นผู้นําทาง

วิชาการ  และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู       

 1.5  เห็นความสําคัญเกียวกับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ  เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.6  นําความรู้ทีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  

เพือให้นักศึกษามีความรู้ขันพื นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นครูโดยการนําความรู้ 

ความเข้าใจ เกียวกับการศึกษาไทย  ความสําคัญของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณครู  ลักษณะและความสําคัญ

ของครู  เพือเป็นพื นฐานการเรียนในวิชาอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังนี  ควรมีการเปลียนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้

สอดคล้องกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

 

หมวดที 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  

       ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที ภาระงานของครู  

พัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูทีดี  การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ

และสมรรถภาพความเป็นครู     การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายทีเกียวข้องกับการศึกษา และการศึกษาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จํานวนชั วโมงทีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

45  ชัวโมง 

สอนเสริม 

ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 

6 ชัวโมง/สัปดาห์ 

3. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัวโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที 4.  การพัฒนาผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต้องพัฒนา 

- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อหน้าทีของความเป็นครู  

- มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานทีมอบหมายตามเวลาทีกําหนด 

- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพือนในชันเรียน ทังในกลุ่มและนอกกลุ่ม  

- มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส  

1.2 วิธีการสอน   

- ใช้การสอนแบบสือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตังคําถามหรือตอบคําถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นทีเกียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  ในชันเรียนในโอกาสต่างๆ  

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีและการประพฤติทีผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรืองเวลา การ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่

อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมทแีสดงออกในชันเรียนและในโอกาสทีภาควิชาฯ/คณะจัดกิจกรรม

ต่างๆ ทีเกียวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย ์  

- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรียนและการส่งรายงาน 

- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน โดยนักศีกษาอืนๆในรายวิชา 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู ้

2.1 ความรู ้ทีตอ้งได้ร ับ 

- ความรู้เรืองระบบการจัดการศึกษาไทย  วิชาชีพครู  บทบาท  หน้าทีของครู  คุณลักษณะของครู

ทีดี  การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู  การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้   การเป็นผู้นําทางวิชาการ  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายการศึกษา  และ

การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- การพัฒนา/เปลียนแปลงของกฎหมาย มาตรฐาน (2.4)  

2.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสือสารสองทาง โดย

เน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเติม  การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative 

Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning 

เป็นต้น 

 

- เพิมการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรืองทีต้องสร้างความเข้าใจ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

-  การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

-  ทํารายงานรายบุคคล  

  -  การนําเสนอหน้าชันเรียน  

  -  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

  -  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

           -  ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอืน  ๆ

 

3. ทัษะทางปัญญา       

3.1 ทักษะทางปัญญา ทีต้องพัฒนา 

-  สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทังในและนอกชันเรียน   

  -  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        

  -  สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 

  -  สามารถคิดวิเคราะห์ รู ้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

-  สามารถนําความรู ้ไปเชือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถินเพือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

3.2 วิธีการสอน 

   -  จัดกระบวนการเรียนการสอนทีฝึกทักษะการคิด ทังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด  

อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา ฯลฯ 

          -  ฝึกตอบปัญหาในชันเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไข

ปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาทีกําหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้อง

กําหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติทีมีความน่าเชือถือและความเป็นไปได้     

          -  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัตงิานจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรียน ทังรายบุคคลและกลุ่ม 

- รายงานกลุ่ม  

- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้รับมอบหมายทังรายบุคคลและงานกลุ่ม  

- สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อืนได้ในทุกสถานภาพ  

- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  
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4.2 วิธีการสอน 

 - จัดกิจกรรมเสริมในชันเรียนและนอกชันเรียนทีนักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอืน

และบุคคลภายนอก  

 - มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลียนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมทีมอบหมาย เพือให้นักศึกษา

ทํางานได้กับผู้อืน โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพือนทีใกล้ชิด  

           - กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่ม อย่างชัดเจน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในชันเรียน  

- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา  

- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ

รับผิดชอบ  

- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอืนๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต้องพัฒนา 

- สามารถใช้ Power point ในการนําเสนองานทีได้รับมอบหมาย  

- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล  

- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต  

- สามารถใช้ภาษาไทยในการนําเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม  

5.2 วิธีการสอน 

- ใช้ PowerPoint ทีน่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ  ประกอบการสอนในชัน

เรียน  

- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพือเป็นตัวอย่างกระตุ ้นให้

นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล  

- การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

- การมอบหมายงานทต้ีองมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การมอบหมายงานทีต้องมีการนําเสนอทังในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสือเทคโนโลยี  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

- ประเมินทักษะการใช้สือและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าชันเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
หัวข ้อ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และสือทีใช ้
ผู ้สอน 

1-2 ความเป็นมาและระบบการจัด

การศึกษาไทย 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

3 ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

4-5 วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา

ไทย 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

6-7 ความสําคัญของวิชาชีพครู 

- บทบาทหน้าที  ภาระงานของครู 

-  พัฒนาการของวิชาชีพครู 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

8-9 คุณลักษณะของครูทีด ี

-  การสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพครู 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

10-11 การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถภาพความเป็นครู 

-  การเป็นผู้นําทางวิชาการ 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

12 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

13-14 กฎหมายทีเกียวกับการศึกษา 6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

15 การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปรายกลุ่ม นําเสนอความคิดเห็น 

นายศักดิ ศรี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที 

ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

9 

18-19 

30% 

30% 

2  การทํารายงาน 18-19 10% 

3 
 การทํางานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชันเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
30% 
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หมวดที 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   

           อุดม  นิลแสง. (2544).  การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพ์ครังที 1. พระนครศรีอยุธยา : 

เดสก์ทอป เอ๊กซเพรส พริ นติ ง. 

          สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศกึษาธิการ. (2547). พระราชบัญญ้ติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

           สํานักมาตรฐานวิชาชีพ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  

กรุงเทพฯ : เอกสารอัดสําเนา. 

           ดํารง   ประเสริฐกุล. (2542). ความเป็นครู. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์      สถาบันราชภัฏ

พิบูลสงคราม. 

           ธีรศักดิ    อัครบวร. (2542). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์. 

           พิชัย ไชยสงคราม. (2542). ความเป็นครู.  อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์     สถาบันราชภัฏ

อุบลราชธานี. 

           วิรัช  จงอยู่สุข. (2542). ความเป็นครู.  นครสวรรค์ : สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์  

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 

           วิไล   ตังจิตสมคิด. (2544).  การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

           สมเชาว์  เกษประทุม.  (2544). ครูยุคปฏิรูป.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา. 

           สมหวัง   พิธิยานุวัฒน์. (2543).  ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 

           สํานักงาน ก.ค., กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). สู่เส ้นทางวิชาชีพครู.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

           สําลี  รักสุทธ.ิ (2543). ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา.  

บทความเรือง บุคคลแห่งการเรียนรู้ : www.nidtep.go.th/km/data/da.doc 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีสําคัญ  

ไม่มี 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีแนะนํา 

เวป็ไซต์ทีเกียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คําอธิบายศัพท ์
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หมวดที 7.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธผิลของรายวิชา ซึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

ห้องเรียน สิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ทีได้รับ และ

เสนอแนะเพือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  

2. การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเกบ็ข้อมูลเพือประเมินการสอนดังนี 

- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 

     -   การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการ

เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ โดยรวมในวิชาได้ดังนี 

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 

      -  มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึ น ดังนี 

ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ ตามข้อ 4 

 

 

 


