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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๓๐๐๓๑๐๑  คอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร 
๒. จํานวนหนว่ยกิต 

๓(๒-๒-๕) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อ.ภาคภูมิ  พชิวงค์ 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปทีี่ ๑ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในงานนิเทศศาสตร 
๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อหรืองานนําเสนอใน

รูปแบบตางๆ 
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานเพ่ือการนําเสนอทางดานงานนิเทศศาสตรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
๔. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวางแผนกระบวนการผลิตและผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการผลิตสื่อตางๆ อันนําไปสูการ
ประกอบวิชาชีพทางดานนิเทศศาสตรแขนงตางๆ 

๒. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อรูปแบบตางๆ 
๓.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถ ูกตองตามความ

มุงหวังทางดานการปฏิบัติงานทางดานนิเทศศาสตร 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการใชคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร ประโยชนของคอมพิวเตอรตอการส่ือสาร โปรแกรม
สําเร็จรูปที่นํามาใชในงานนิเทศศาสตร การวางแผนกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบงานนิเทศศาสตรโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนการออกแบบและปฏิบัติการจัดทําชิ้นงานในการนําเสนอทางสื่อประเภทตางๆ 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๕๒ ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย/กลุม่ 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ งาน/งาน

ภ า ค ส น า ม / ก า ร ฝ ก ใ ช

คอมพิว เตอรในการผลิตสื่อ

การศกึษาด้วยตนเอง 
๔ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 
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๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
-  อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
-  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและคัดลอกผลงาน ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
๑.๒. วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
๔. ไมลอกงานการออกแบบของผูอื่นมาสง 

๑.๓. วิธีการประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
๒. ประเมินจากการรายงานผล และสงงาน 
 

๒. ความรู้ 
   ๒.๑. ความรู้ที่ต้องไดรั้บ  

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พัฒนาการของคอมพิวเตอร ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเรียน
ในรายวิชา รวมถึงเทคโนโลยีดานตางๆ ที่ใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร รวมทั้งมีความเขาใจถึงการ
ปฏิบัติงานของนักนิเทศศาสตร และมีทักษะความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อรูปแบบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตร 

   ๒.๒. วธิีการสอน 

๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชส่ือการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง รวมทั้งการปฏิบัติ และการใหสืบคน 
๒. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
๓. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล แลวแตประเภทของกิจกรรม 

   ๒.๓. วธิีการประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
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๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑. ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     ความสามารถในการผลิตสื่อรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตรและมีความสามารถในการวิเคราะหการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามลักษณะการใชงานของโปรแกรมที่เรียนในรายวิชา 

 ๓.๒. วิธกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล ค้นคว้าและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 

 
๓.๓. วิธกีารประเมินผล  

            ๑. ให้นักศึกษาประเมินตนเอง/กลุ่มประเมิน 

            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ผลงานการออกแบบสื่อพิมพดวยคอมพิวเตอร 
            ๓. สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุ่มระหว่างผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสามัคคีในการ
ทํางานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒. วิธกีารสอน 

มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓. วิธกีารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑. ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๑. พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด เขียน อ่าน การตีความ และการ



 ๖ 
 

เสนอรายงานในชั้นเรียน 
๒. พัฒนาทักษะในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ และสามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒. วิธกีารสอน 

๑. ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนําเสนอ ท้ังแบบบรรยาย การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 

          ๒. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
          ๓. กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มและรายบุคคล นําเสนอผลงาน 
๕.๓. วิธกีารประเมินผล  

๑. ประเมินจากการส่งรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนําเสนอผลการศึกษา 
๓. ประเมินผลการทํางานในรายงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ 

 

 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑ 

แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
กิจกรรมตลอดหลักสูตร การวัดผล การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประเมินผู้เรียน 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.ภาคภูมิ 

๒ 

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
- ประโยชนของคอมพิวเตอร 
- ประเภทของคอมพิวเตอร 
- คอมพิวเตอรในยุคตางๆ 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 

- มอบหมายงานเดี่ยว  
- ภาพประกอบ 

อ.ภาคภูมิ 
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- องคประกอบของคอมพิวเตอร 
- การทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร 

๓ 

บทที่ ๒ ความหมายของงานนิเทศศาสตร์และ
ความสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์ 

- ความหมายของงานนิเทศศาสตร 
- การประกอบวิชาชีพทางดานนิเทศศาสตร 
- ความสัมพันธของคอมพิวเตอรกับงานนิเทศ
ศาสตร 

- จริยธรรมของนักนิเทศศาสตร 
- จริยธรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทที่ ๓ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานนิเทศศาสตร ์

- ความหมายและความสําคัญของโปรแกรม
สําเร็จรูปในการผลิตสื่อรูปแบบตางๆ 

- ลักษณะของโปรแกรมสํา เร็ จรูปแตละ
ประเภท 

- หลักในการพิจารณาการเลือกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อ 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 

- นําเสนอผลการคนควา 
- ดูตัวอยางสื่อรูปแบบตางๆ 
- วิ เ ค ร า ะห ก า ร เ ลื อ ก ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปจากสื่อ
ประเภทตางๆ 

อ.ภาคภูมิ 

๔-๕ 

บทที่ ๔ การผลิตสื่อเพือ่การนําเสนอจากโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

- หลักการผลติสื่อที่ดี 
- การฝกปฏิบัติผลติสื่อ 

๘ 
 
 
 

 

- บรรยาย โดย ใช้  Power 
Point 

- มอบหมายงานเดี่ยว พรอม
นําเสนอไมเกิน 3 นาที  
- นักศึกษานําเสนองาน 

อ.ภาคภูมิ 
 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๖ - ๗ 

บทที่ ๕ การผลิตสื่อจากโปรแกรม Adobe 
Photoshop 

- ฝกผลิตสื่อจากโปรแกรม Adobe 
Photoshop (การตกแตง/ตัดตอรูปภาพ) เพ่ือการ
ผลิตสื่อที่เกี่ยวของ เชน สื่อสิ่งพิมพ ภาพสําหรับ

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- CD Multimedia สอน 
การใชโปรแกรม 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัต ิ

อ.ภาคภูมิ 
 



 ๘ 
 

นําไปใชในงานวิทยุโทรทัศน ภาพสําหรับนําไปใช
ในเว็บไซต 

- มอบหมายงาน 

๙ สอบกลางภาค ๒  อ.ภาคภูมิ 

๑๐-๑๑ 

บทที่ ๖ การผลิตสื่อจากโปรแกรม Adobe 
Illustrator 

- ฝกผลิตส่ือจากโปรแกรม Adobe 
Illustrator (วาดภาพกราฟก/รูปทรงอิสระ) เพื่อ
การผลิตสื่อที่เกี่ยวของ เชน สื่อสิ่งพิมพ ภาพ
สําหรับนําไปใชในงานวิทยุโทรทัศน ภาพสําหรับ
นําไปใช 
ในเว็บไซต 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- CD Multimedia สอน 
การใชโปรแกรม 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 

อ.ภาคภูมิ 
 

๑๒-๑๔ 

บทท่ี ๗ การวางแผนการผลิต และการผลิตสื่อจาก
โปรแกรม Adobe Indesign 

- ฝกผลิตสื่อจากโปรแกรม Adobe Indesign 

เพ่ือการผลิตส่ือสิ่งพิมพ และสําหรับนําไปใชใน
เว็บไซต 

๑๒ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- CD Multimedia สอน 
การใชโปรแกรม 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 

อ.ภาคภูมิ 
 

๑๕ 
ทบทวนเนื้อหาวิชาตลอดภาคการเรียน ๔  อ.ภาคภูมิ 

 

๑๖ 
สอบปลายภาค ๓ - สอบภาคปฏิบตัิ อ.ภาคภูมิ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดสว่นของการ
ประเมินผล 

   ๔๐% 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ ทุกสัปดาห ์  

- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาวิเคราะห์และ
แสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห ์  

- สอบกลางภาค ๗ ๒๐% 

- สอบปลายภาค ๑๖ ๒๐% 

๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 

   

๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 
 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การนาํเสนอรายงาน 
- การทํางานกลุ่มและผลงาน 
- การทํางานเดีย่วและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๔๐% 
 

   ๒๐% 
- การเข้าชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาค

การศึกษา 
 

๓ 
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคดิเหน็ในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 



 ๑๐ 
 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 

วิโรจน ชัยมูล. (๒๕๕๒). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. 
บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร, (๒๕๔๑). คอมพิวเตอรเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : เอส แอนด เค บุคส 
ธีรวัฒน จิตนเนื่อง , ณาตยา ฉาบนาค และภุชชงค เกวียกกุฑัณฑ, (2547). 3 Programs Publishing. กรุงเทพฯ : 
    เอส.พี.ซี.บุคส 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร, การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

     เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศึกษาผูเรียนในแตละหมูเรียนนั้น จะตองดําเนินการผาน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

๑.๑. ผูสอนจัดเวลาทายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนที่ดําเนินในแตละครั้ง 

๑.๒. ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 

๑.๓. จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค เพ่ือให
ผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษาน้ัน หากผลการประเมินพบวาควรมีการปรับปรุง 

 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 

๒.๑. การประเมินการสอนโดยจัดทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันพรอม
ขอเสนอแนะ 

๒.๒. การประเมินการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ



 ๑๑ 
 

พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
 

 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังนี้ 

๓.๑. จัดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ ทําบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสอนทุกสัปดาห 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการอย่างตอ่เนือ่ง ดังนี ้

 ๔.๑. การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 

          ๔.๒. การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงาน 
          ๔.๓. การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 
          ๔.๔. การทวนสอบเนื้อหาขอ้สอบ 
          ๔.๕. การทวนสอบการวัดผลการสอบ 
 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ นําขอ้มูลที่ได้จากการตรวจผลงานและแบบฝกึหัดมาใช้ในการวางแผนซอ่มเสริมผู้เรียนในส่วนที่ยังทําไม่ไดด้ ี
          ๕.๒ ใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาและผลประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 


