
มคอ. ๓ 

 

     ๑ 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๐๔๙๐๑   สัมมนานิเทศศาสตร 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยสุดจินดา ปานคํา 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๓ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 



 ๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดสัมมนาวิเคราะหและวิจารณในงานดานนิเทศศาสตร ฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือ
สถานการณจริง ในการจัดสัมมนาปญหานิเทศศาสตร เพ่ือใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไข
ปญหาในเรื่องตางๆของนิเทศศาสตรได 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑.      เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบาย ความหมาย จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจดั

สัมมนาไดอยางถูกตอง 
๒.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณรูปแบบการจัดสัมมนาในงานดานนิเทศศาสตร ตลอดจน

สามารถฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง ไดอยางนอย 1 ครั้ง 
๓. เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆของการ

จัดสัมมนาดานนิเทศศาสตรได 
 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนาวิเคราะหและวิจารณในงาน
ดานนิเทศศาสตร ฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง ในการจัดสัมมนาปญหานิเทศศาสตร เพ่ือใหเขาใจถึง
อุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆของนิเทศศาสตร 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย/กลุม 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนากลุม
ยอยและกลุมใหญตาม
สถานการณจริงในปจจบุัน 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 



 ๓ 
 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

        อาจารยผูสอนกําหนดเวลาใหนักศกึษาสามารถพบเพือ่ปรึกษาเกีย่วกับเนื้อหารายวิชาเปนเวลา ๔ ช่ัวโมงตอสปัดาห
เปนอยางนอย 
 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  
มีวินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
   ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ฝกปฏิบัติโดยจัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
   ๑.  พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
             ๒. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  
             ๓. ประเมินจากการจัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง 
             ๔. ประเมินผลจากการทําขอสอบและการคนควาทํารายงาน 
              

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

        ผูเรียนควรทราบ ความหมาย จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนาวิเคราะห
และวิจารณในงานดานนิเทศศาสตร  

๒.๒.   วธิีการสอน 
                ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชสื่อการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
                ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการฝกปฏิบัติการจัดสัมมนากลุมยอยและกลุมใหญตามสถานการณจริงในปจจุบัน 



 ๔ 
 

                ๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
                ๔. เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
                ๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
    ๑.  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              ๒. ประเมินจากแบบทดสอบวัดความรูและทักษะและงานที่ไดรับมอบหมาย 
             
๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

ผูเรียนตองมีความเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆของการสัมมนา
นิเทศศาสตรได 

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
            ๓. ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนากลุมยอยและกลุมใหญตามสถานการณจริงในปจจุบัน 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

           ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากผลงานการฝกปฏิบัติจัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง 
           ๓.   สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 
           ๔.   แบบทดสอบ/ขอสอบ 
 
 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยางตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการ
ทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม นําเสนอผลงานในชั้นเรียน และประเมินผลรวมกัน 
          ๒. มอบหมายงานใหจัดสัมมนาสถานการณจริงแบบกลุมยอยในหัวขอท่ีอยูในสถานการณจริงในปจจุบัน จํานวน ๓ 



 ๕ 
 

กลุม ในรูปแบบการบริการวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน 
           ๓. มอบหมายงานใหจัดสัมมนาสถานการณจริงแบบกลุมใหญในหัวขอท่ีอยูในสถานการณจริงในปจจุบัน จํานวน ๑ 
กลุม ในรูปแบบการบริการวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน 
   ๔.๓  วธิกีารประเมิน 
             ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ในการจัดทําเอกสาร เตรียมการ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธและนําเสนองาน
สัมมนา ตลอดจนใชทักษะการสื่อสารในการจัดสัมมนาอยางเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

             ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
             ๓. ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนากลุมยอยและกลุมใหญตามสถานการณจริงในปจจุบัน 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             ๑.  ประเมินจากการทํางาน ตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

แนะนํารายวิชา/กําหนดกติกาการเรียนการสอน ๔ - บรรยาย 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  เสนอ
กติกาการเรยีนการ
สอน 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๒ 

บทท่ี ๑ ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการสัมมนา 

• ความหมายของการสัมมนา 

• จุดมุงหมายของการสัมมนา 

• ประโยชนของการสัมมนา 

• ข้ันตอนของการสัมมนา 

• ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา 

๔ -    บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม/คนควา

นอกหองเรยีน 
- อภิปราย ซักถาม 
 
 
 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๓ 

บทท่ี ๒ รูปแบบของการสัมมนา 

• การเลือกใชรูปแบบและเทคนิคในการจัด
สัมมนา 

๔ -     บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม 
- อภิปราย ซักถาม 
 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๔ 

บทท่ี ๓ บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดสัมมนา 

• บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดสัมมนา 
 

๔ -     บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม 
- อภิปราย ซักถาม 
 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๕-๖ 

บทท่ี ๔ เอกสารท่ีเกี่ยวของกบัการจัดสัมมนา 

• เอกสารที่ใชกอนการสัมมนา 

• เอกสารที่ใชระหวางการสัมมนา 
เอกสารที่ใชหลังการสัมมนา 

๘ -     บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม 
- อภิปราย ซักถาม 
- งานเดี่ยว 

อ.สุดจินดา ปานคํา 



 ๗ 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๗-๘ 

 

บทท่ี ๕ การจดัสถานที่เพือ่การสัมมนา 

• รูปแบบการจดัหองสัมมนา 

• การจัดบริเวณดานหนาเวท ี

• การจัดหองรับประทานอาหาร 

• การจัดพ้ืนที่บริเวณหนาหองสัมมนา 

๘ - บรรยาย 
- การฝกปฏิบัต ิ
-     กิจกรรมกลุม 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๙-๑๑ ฝกปฏิบติัการจัดสัมมนายอยจํานวน 3 กลุม 

 

๘ - การฝกปฏิบัต ิ
- กิจกรรมกลุม 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ปญหา/ขอเสนอแนะที่
พบในแตละกลุม 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๒ บทท่ี ๖ การดาํเนินการจัดสัมมนา 

• ข้ันตอนของกระบวนการสัมมนา 
 

๘ - บรรยาย 
- การฝกปฏิบัต ิ
-     กิจกรรมกลุม 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๓-๑๔ 
บทท่ี ๗ การประเมินผลโครงการสัมมนาและการ
จัดทํารายงานผลการสัมมนา 

• องคประกอบและวิธีการการจัดทํารายงานผล
การสัมมนา 

• ประโยชนของการประเมินผล 

• ประเภทของการประเมินผล 

• ข้ันตอนของการประเมินผล 

๘ - บรรยาย 
- การฝกปฏิบัต ิ
-     กิจกรรมกลุม 
 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๕ 
ดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวชิาการโดยนกัศึกษามี
สวนรวมในการจัด (บูรณาการการบรกิารวชิาการ
เขากับการเรียนการสอนหรอืการวจิัย) 

๔ - ฝกปฏิบัติจดัสัมมนา
จริงโดยมี
บุคคลภายนอกเขารวม 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๖ สอบปลายภาค ๔ ขอสอบอัตนัย อ.สุดจินดา ปานคํา 
 
 
 



 ๘ 
 

๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

   ๖๐% 
๑.๑ 
๒.๑, ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางการจัดงานสัมมาใหนักศึกษา
วิเคราะหและแสดงความเหน็ 

- จัดงานสัมมนากลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติใน
ภาคสนามและการแกไขปญหาเฉพาะหนา
โดยมีการสอนเทคนิคการดําเนินงานตาม
ลักษณะกิจกรรม 
 

ทุกสัปดาห 
๔ ,๕, 

๗,๑๐-๑๓ 
๘และ๑๖ 

๒๐% 
 

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ๔๐% 
๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๔ 
๒.๓, ๒.๔ 
๓.๒, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒ 
๔.๓ 
๕.๒ 

 
-  การคนควา นําเสนอและรปูเลมรายงาน 
-  การจัดสัมมนาใหญ 

 
๒, ๖ ,๙ ,๑๔ 
๑๑-๑๕ 

๓๐% 
๑๐% 
๒๐% 

๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

   ๑๐% 
๑.๒ ,๑.๓ 
๔.๔ 
๕.๓ 

- การเขาเรียนใหตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห 
” 

 

- การแตงกายใหเรียบรอย 
- สงงานตามกาํหนดเวลา 

” 
๒,๖,๙และ
๑๑-๑๕ 

 

 
 

 
 
 



 ๙ 
 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
สมจิตร เกิดปรางค และ นุตประวณี เลิศกาญจนวัต.การสมัมนา.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนย 

สงเสริมวิชาการ, 2545. 
เกษกานดา สภุาพจน.การจดัสัมมนา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ,2538. 
อรจิต ภูแพ.สัมมนา.กรุงเทพฯ : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2536. 
 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- การศึกษารูปแบบการจัดสมัมนาจากหนวยงานอ่ืนท่ีประสบผลสําเรจ็ 
- ประเดน็ปญหาทางดานนิเทศศาสตร 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาที่เรียนในแตละหมูนั้น ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อทดสอบประสิทธภิาพของการเรยีนการสอนแตละครัง้ 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 



 ๑๐ 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่อง 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาในการจดัสัมมนาปญหานิเทศศาสตร 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน   
รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร 

 
ยังไมพบปญหาเนื่องจากสอนรายวิชาสัมมนานิเทศศาสตรเปนครั้งแรก 

 


