รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พลศึกษา คณะครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4084405
ผูน้ าํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรม
Recreation and Camp Leadership
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรพลศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อาจารย์กานดา ธีระทองคํา
อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 นักศึกษาทุกหลักสู ตร
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารพลศึกษา
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
25 ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

มคอ. 3
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของผูน้ าํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรม
1.2 รู ้จกั การวิเคราะห์ความรู ้ทางด้านผูน้ าํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรมเพื่อนํามาใช้ในการจัดประสบการณ์
1.3 มีความภาคภูมิใจในบทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ นันทนาการ
1.4 มีคุณสมบัติของความเป็ นกัลยาณมิตรกับผูเ้ รี ยนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.5 สามารถออกแบบแนวการจัดประสบการณ์ทางนันทนาการอย่างเหมาะสม
1.6 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่ อในการแสวงหาความรู ้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ ในการวางแผน พัฒนา แก้ไขปั ญหา และการจัดการ
ทางด้านผูน้ าํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรม
2.2 เพือ่ สร้างองค์ความรู ้และส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ให้ลงลึกเฉพาะด้าน ตลอดจนการนําแนวคิด ทฤษฎี
และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ นันทนาการและ
การอยูค่ ่ายพักแรม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา ผูน้ าํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรม (Recreation and Camp Leadership)
ศึกษาความสําคัญของผูน้ าํ นันทนาการ ผูน้ าํ ชนิดต่าง ๆ เปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าํ กับผูบ้ ริ หาร
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับผูต้ าม คุณลักษณะของผูน้ าํ นันทนาการ บทบาทหน้าที่
ของผูน้ าํ นันทนาการ การดําเนิน งานปัญหาทัว่ ไปในการทํางานของผูน้ าํ นันทนาการที่มกั ประสบ การ
ฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นผูน้ าํ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติความมุ่งหมายและลักษณะของค่าย
พักแรม ความสัมพันธ์ของการอยูค่ ่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่
จัดขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยูค่ ่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผล
การอยูค่ ่ายพักแรม การอยูค่ ่ายภาคปฏิบตั ิ
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย /การฝึ ก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 32 ชัว่ โมง
ฝึ กปฏิบตั ิ 32 ชัว่ โมง

ตามความต้องการ
ของนักศึกษา

มากกว่า 20 ชัว่ โมง

ตามความต้องการ
ของนักศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นยังสามารถติดต่อทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
2
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความซื่อสัตย์
- มีวินยั ต่อการเรี ยน ส่ งมอบงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลาที่กาํ หนด
- รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรี ยน ทั้งในกลุ่มเรี ยนและนอกกลุ่มเรี ยน
- มีสมั มาคารวะให้ความเคารพแก่ผอู ้ าวุโส
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนแบบสื่ อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั้งคําถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม ในชั้น เรี ยนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
- อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยั เรื่ องเวลา การให้
ความเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็ นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยน ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม การ
มีสมั มาคารวะต่อผูอ้ าวุโสและอาจารย์ (1.1)
- การตรวจสอบการมีวินยั ต่อการเรี ยน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งรายงาน (1.2)
- การฝึ กภาคสนาม (1.3)
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
ความสําคัญของผูน้ าํ นันทนาการ ผูน้ าํ ชนิดต่าง ๆ เปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าํ กับผูบ้ ริ หาร
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับผูต้ าม คุณลักษณะของผูน้ าํ นันทนาการ บทบาท
หน้าที่ของผูน้ าํ นันทนาการ การดําเนินงาน ปั ญหาทัว่ ไปในการทํางานของผูน้ าํ นันทนาการที่มกั
ประสบ การฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นผูน้ าํ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติความมุ่งหมายและ
ลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยูค่ ่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของ
ค่ายพักแรม กิจกรรมที่จดั ขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยูค่ ่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม
การวัดและประเมินผลการอยูค่ ่ายพักแรม การอยูค่ ่ายภาคปฏิบตั ิ
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2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่ วมกับการสื่ อสารสองทาง โดยเน้นให้
นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Co-Operative Learning)
การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบย่อย และการทําโครงงาน (2.1)
- การฝึ กภาคสนาม (2.2)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถคิดและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อทักษะหรื อรู ปแบบของผูน้ าํ นันทนาการและการอยู่
ค่ายพักแรมได้
- สามารถใช้ความรู ้ทางทฤษฎีเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเป็ นผูน้ าํ นันทนาการ
และการอยูค่ ่ายพักแรมได้
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝึ กตอบปั ญหาในชั้นเรี ยนและการแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา และระดมสมองในการแก้ไข
ปั ญหา จากกรณี ศึกษาตามประเด็นปั ญหาที่กาํ หนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่ม
จะต้องเสนอแนวทางไปสู่ การแก้ปัญหา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม (3.1)
- การสอบย่อย และโครงงาน (3.2)
- การฝึ กภาคสนาม (3.3)
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
- สามารถปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ในทุกสถานภาพ
- วางตัวและร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนที่นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นกั ศึกษา
ทํางานได้กบั ผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน (4.1)
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา (4.2)
- ให้นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ(4.3)
- การฝึ กภาคสนาม (4.4)
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถใช้สถิติและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในทางสร้างสรรค์ได้
- สามารถสื่ อสารได้ชดั เจน ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
- สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต
- สามารถใช้ระบบการนําเสนอที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 วิธีการสอน
- ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรี ยน
- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นตัวอย่างกระตุน้ ให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสื บค้นข้อมูล
- การแนะนําเทคนิคการสื บค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตอ้ งมีการนําเสนอทั้งในรู ปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่ อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการคํานวณจากแบบทดสอบย่อย (5.1)
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน (5.2)
- ประเมินรายงานการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3)
- การฝึ กภาคสนาม (5.4)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่1

หัวข้ อ/รายละเอียด
1. ปฐมนิเทศ
2 แนะนําการเรี ยน
การสอน
3. ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนันทนาการ

หน่วยที่ 2 ผูน้ าํ นันทนาการ
สัปดาห์ที่ 2

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

หน่วยที่ 3
สัปดาห์ที่
3-5

การบริ หารและการ
จัดการนันทนาการ

8

หน่วยที่ 4
สัปดาห์ที่
6-10

การฝึ กปฏิบตั ิการเป็ น
ผูน้ าํ ด้านกิจกรรมต่างๆ
ทางนันทนาการ

20

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
บรรยายและนักศึกษา
ซักถามและร่ วมอภิปราย
ในชั้นเรี ยน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
บรรยายและนักศึกษา
ซักถาม ร่ วมอภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิและสรุ ป
ในชั้นเรี ยน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
บรรยายและนักศึกษา
ซักถาม ร่ วมอภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิและสรุ ป
ในชั้นเรี ยน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
บรรยายและนักศึกษา
ซักถาม ร่ วมอภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิและสรุ ป
ในชั้นเรี ยน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

ผู้สอน
ผศ.สุ รสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผศ.พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อ.กานดา ธีระทองคํา
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้

ผศ.สุ รสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผศ.พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อ.กานดา ธีระทองคํา
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้

ผศ.สุ รสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผศ.พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อ.กานดา ธีระทองคํา
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้

ผศ.สุ รสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผศ.พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อ.กานดา ธีระทองคํา
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้
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สั ปดาห์ ที่
หน่วยที่ 5
สัปดาห์ที่
11-15

หัวข้ อ/รายละเอียด
ค่ายพักแรม

หน่วยที่ 16
สัปดาห์ที่16

จํานวน
ชั่วโมง
20

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
บรรยายและนักศึกษา
ซักถาม ร่ วมอภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิและสรุ ป
ในชั้นเรี ยน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

ผู้สอน
ผศ.สุ รสิ ทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
ผศ.พรเทพ ลี่ทองอิน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อ.กานดา ธีระทองคํา
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุม้

ฝึ กภาคสนาม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

1
2
3
4
5

1.2
2.1/3.2/5.1
2.1/3.2
1.1/3.1/4.1/4.2/4.3/5.2/5.3
1.3/2.2/3.3/4.4/5.4

การเข้าห้องเรี ยน
การสอบย่อย
โครงงาน
การประเมินพฤติกรรม
การฝึ กภาคสนาม

1-15
1-15
1-15
1-15
16

สั ดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
5%
50 %
20 %
5%
20 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณิ ต เขียววิชยั . (2531). หลักนันทนาการ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จริ นทร์ ธานีรัตน์. (2528). นันทนาการชุมชน. กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
โพธิ์ สวัสดิ์ แสงสว่าง. (2529). นันทนาการ. นครราชสี มา: สหบัณฑิต.
สมบัติ กาญจนกิจ. (2533). การเป็ นผู้นํานันทนาการ. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
(เอกสารคําสอน)
สมบัติ กาญจนกิจ. (2535). นันทนาการชุมชนและโรงเรียน. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
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2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.rajabhat.org.th/curr/e24.doc.
www.educhula.ac.th/eleed/article6.html
www.depdc.org/thai/volunteer_html.
www.thai.net/pholmee/indexmain.html
www.thaitradesource.com
www.hamanan.com/tour/liketour/longphac.html/
www.sanook.com/local/south/1119.shtml
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
และเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ งรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลของ
รายวิชา แล้วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนด เข้ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอน/
การวิจยั ในชั้นเรี ยน ทําวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา และประชุมอาจารย์ท้ งั
ภาควิชาเพื่อหารื อปั ญหาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่ ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
ภายในรอบเวลาหลักสู ตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการ
สอนและประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ผสู ้ อนจะทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ นําเสนอแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาเสนอต่อหัวหน้าโปรแกรมวิชา เพือ่ นําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรพิจารณาให้ความ
คิดเห็น และสรุ ปวางแผนพัฒนาปรับปรุ งสําหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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