รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษา
หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑

๑.๒

รหัสและชือรายวิ ชา
๐๕๐ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษสําหรับการสือสารในวิชาชีพ
050 109 English for Professional Communications
จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ (๓-๐-๖)

๑.๓

หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป

๑.๔

อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สถาบันภาษา อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา

๑.๕

ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาต้นและปลาย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ชันปี ที 2 ขึนไป
รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่ม ี
รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่ม ี
สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

๒

มคอ. ๓

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๒.๑

๒.๒

จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือสินสุดการเรียนการสอนวิชานี นักศึกษาสามารถ
๑ มีความรูด้ า้ นหลักการอ่าน โครงสร้างภาษาอังกฤษ และคําศัพท์ โดยเฉพาะศัพท์ทต้ี องใช้ในบริบทของงาน /
สถานทีทํางาน
๒ สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างของภาษาและคําศัพท์ เพือสือสารในบริบทของงานทีทําได้
๓ สามารถใช้ทกั ษะทางภาษาเพือค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้
๔ สามารถนํ าเสนอเรืองราวในบริบทของงานได้
๕ มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นและสั
ื
งคม และสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีความสุข
๖ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้ในระดับปานกลาง
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
พืนฐานความรูท้ างโครงสร้างภาษาอังกฤษ ศัพท์ และหลักการอ่าน เป็ นกลไกสําคัญในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการสือสารทุกประเภท คือ ฟั ง พูด อ่าน เขียน นักศึกษาจึงจําเป็ นต้องมีพนฐานความรู
ื
ด้ งั กล่าว
และต้องได้รบั การฝึกทักษะ ทัง 4 ทักษะ คือการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในบริบทของงานและสถานทีทํางาน เพือให้
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการฝึกฝนการทํางานร่วมกับผูอ้ นื เพือฝึก
ความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และการศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสือนํา อันจะทํา
ให้เกิดการเรียนรูท้ ยัี งยืน
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ

๓.๑

คําอธิ บายรายวิ ชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์ หลักการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ การ
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวิจารณ์ประเด็นในบริบทของอาชีพ
English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking,
writing, presenting, research of information in English, analysis of English information
and criticism of issues in the professional contexts

๓.๒

จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /ฝึ กภาคสนาม/ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

มคอ. ๓

๓
๓
๓.๓

๐

๐

๖

จํา นวนชัวโมงต่ อ สัป ดาห์ ที อาจารย์ใ ห้ ค ํา ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในวิชานีมี ๒ รูปแบบคือ (๑) การให้คําปรึกษาโดยตรงในห้องเรียนหรือ
ด้วยการนัดพบอาจารย์ททีี ทํางาน ประมาณสัปดาห์ละ ๐.๕ ชัวโมง และ (๒) การให้คําปรึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ e-learning และ / หรือ การส่งข้อความสันผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ประมาณ
สัปดาห์ละ ๐.๕ ชัวโมง

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๑

คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา:
๔.๑.๑.๑ ความมีวนิ ัย ความตรงต่อเวลาและความอดทน
๔.๑.๑.๒ ความซือสัตย์ เช่นไม่คดั ลอกงานของผู้อนื ไม่เอารัดเอาเปรียบเพือน
๔.๑.๑.๓ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม
๔.๑.๒ วิ ธีการสอน
๔.๑.๒.๑ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่มหรือเป็ นคู่ (Co-operative learning)
๔.๑.๒.๒ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Independent / Individual learning)
๔.๑.๒.๓ การเรียนรูจ้ ากการบรรยาย / คําอธิบายของผูส้ อน
๔.๑.๒.๔ การเรียนรูจ้ ากการทํากิจกรรมและโครงงาน
๔.๑.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๑.๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การร่วมมือกันเรียนรู้ และการทํากิจกรรมในห้องเรียน
๔.๑.๓.๒ นักศึกษาประเมินเพือนร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรมร่วมกัน
๔.๑.๓.๓ นักศึกษาประเมินตนเองจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
๔.๑.๓.๔ ผลงานทีส่งผูส้ อน

๔.๒

ความรู้
๔.๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
๔.๒.๑.๑ มีความรูด้ า้ นโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์
๔.๒.๑.๒ มีความรูด้ ้านหลักการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ
๔.๒.๑.๓ มีทกั ษะการใช้ภาษาในการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ การวิเคราะห์วจิ ารณ์

๔

มคอ. ๓

๔.๒.๒ วิ ธีการสอน
๔.๒.๒.๑ บรรยาย
๔.๒.๒.๒ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้
๔.๒.๒.๓ การเรียนด้วย
๔.๒.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๒.๓.๑ งานทีมอบหมาย ทังทีเป็ นงานเดียว งานคู่ และงานกลุ่ม
๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน
๔.๒.๓.๓ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๔.๓

ทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
๔.๓.๑.๑ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้เหตุผล
๔.๓.๑.๒ ทักษะการหาเหตุผล
๔.๓.๑.๓ ทักษะการสังเคราะห์ความรูร้ อบตัว และโครงสร้างภาษา เพือสือสารในบริบทของงาน
๔.๓.๒ วิ ธีการสอน
๔.๓.๒.๑ บรรยาย
๔.๓.๒.๒ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้
๔.๓.๒.๓ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
๔.๓.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๓.๓.๑ งานทีมอบหมาย ทังทีเป็ นงานเดียว งานคู่ และงานกลุ่ม
๔.๓.๓.๒ งานนํ าเสนอ และโครงงาน
๔.๓.๓.๓ การสอบกลางภาคและปลายภาค

๔.๔

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องการพัฒนา
๔.๔.๑.๑ สามารถทํางานเป็ นกลุ่ม และรับผิดชอบหน้าทีในส่วนของตน
๔.๔.๑.๒ สามารถเป็ นผูน้ ํ าหรือผูต้ ามทีดี
๔.๔.๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๔.๔.๒ วิ ธีการสอน
๔.๔.๒.๑ การสอนแบบ cooperative learning

๕

๔.๕

มคอ. ๓

๔.๔.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๔.๓.๑ งานนํ าเสนอและโครงงาน
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
๔.๕.๑.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
๔.๕.๑.๒ สามารถนํ าเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม
๔.๕.๒ วิ ธีการสอน
๔.๕.๒.๑ การสอนแบบ cooperative learning
๔.๕.๒.๒ การนํ าเสนอและทําโครงงาน
๔.๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
๔.๕.๓.๑ จากงานทีมอบหมายให้ทํา
๔.๕.๓.๒ การนํ าเสนอและโครงงาน

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๕.๑ แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้อ

๑-๓

โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ
๑. ชนิดของประโยค
๑.๑ Simple
๑.๒ Compound
๑.๓ Complex
๒. Noun Phrase
และการขยาย

จํานวน
ชัวโมง

๙

ผลการเรียนรู้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
    

Nouns

๔-๕

๖-๘

การเขียน
๑. การเขียนบันทึก
ข้อความ (Memo)
๒. การเขียน e-mail
๓. การเขียนระดับย่อ
หน้า

๖

การสือสารด้วยการ
พูด
การฟั ง
๑. การฟั งเพือจับ
ประเด็น
๒. การฟั งเพือความ

๙

    

    

วัตถุ
ประสงค์

กิ จกรรม

๑. สามารถแยกแยะและใช้ ๑. การบรรยาย
ประโยคทัง ๓ รูป (simple, ๒. การศึกษา
compound, complex)
ด้วยตนเองใน
ได้
ห้องศูนย์การ
๒. สามารถใช้ Noun
เรียนภาษาโดย
Phrase ได้
อิสระ
๓. สามารถใช้วธิ กี ารต่างๆ ๓. การทํางาน
เพือขยาย Noun ได้
มอบหมายเป็ น
คู่และเป็ นกลุ่ม
๑. สามารถเขียน Memo
๑. การบรรยาย
ในบริบทของงานอาชีพได้ ๒. การทํางาน
๒. สามารถเขียน e-mail มอบหมายเป็ น
ได้
คู่
๓. สามารถเขียนความเรียง ๓. การเรียนรู้
ระดับย่อหน้าได้
ด้วยตนเองใน
ห้อง CILL
๑. สามารถฟั งข้อความสัน ๑. การบรรยาย
ยาว และเรืองราว เข้าใจ
๒. การฝึก
จับประเด็นสําคัญได้ เข้าใจ ปฏิบตั กิ ารฟั ง
ในรายละเอียดเฉพาะ
การพูด ใน
๒. สามารถสนทนาในเรือง บริบทต่างๆ
ทัวๆไป
เป็ นคู่ เป็ นกลุ่ม

สือ

๑. Power
Point

๒. ตําราหลัก
๓. โปรแกรม
การเรียนด้วย
ตนเอง
๔. แบบฝึกหัด
ในห้อง CILL
๑. Power
Point

๒. แบบฝึกหัด
เสริม
๓. แบบฝึกหัด
จากห้อง
CILL

๑. ตําราหลัก
๒. แบบฝึกหัด
๓. ซีดี
๔. โปรแกรม
เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง

วิ ธีการ
ประเมิ น

อาจารย์
ผูส้ อน

๑. งาน
มอบหมาย
๒. การสอบ
กลางภาค
๓. สังเกตจาก
การทํางานคู่
หรือกลุ่ม

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

๑. จากงานที
มอบหมาย
๒. การสอบ
กลางภาค
๓. สังเกตจาก
การทํางานเป็ น
คู่หรือกลุ่ม
๑. จากงานที
มอบหมาย
๒. การสอบ
ปลายภาค
๓. การสอบ
ปฏิบตั ิ

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๗
เข้าใจ
การพูด
๑. การสนทนา
๑.๑ การสนทนา
ทัวไป
๑.๒ การให้
คําแนะนํา
๑.๓ การขอร้อง
แสดงจุดประสงค์
๑.๔ การให้เหตุผล
๙-๑๓ การอ่านในบริบทของ
วิชาชีพ
๑. การอ่านและหา
ความหมายของศัพท์
ด้วยวิธี context

๑๔๑๕

๓. การเรียนรู้
ด้วยตนเองใน
ห้อง CILL

๕. แถบ
บันทึกเสียง

๔. สังเกตจาก
การเข้าเรียน
ด้วยตนเอง
และการทํางาน
เป็ นคู่

๑. ตําราหลัก
๒. สือการเรียน
ในห้อง CILL
๓. โปรแกรม
การเรียนด้วย
ตนเอง
๔. Internet

๑. จากงานที อาจารย์
มอบหมาย
สถาบัน
๒. จากการเข้า ภาษา
เรียนด้วย
ตนเอง
๓. จากการ
อภิปรายกลุ่ม
๔. การสอบ
ปลาย

๑๕

    

๑. สามารถหาความหมาย
ของศัพท์ได้จากบริบท
๒. สามารถทําความเข้าใจ
ประเด็นหลักของเนือเรืองที
อ่านได้
๓. สามารถหาข้อมูล
รายละเอียดได้
๔. สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ เนือหาทีอ่านได้

๑. การบรรยาย
๒. การฝึกการ
อ่าน
๓. การทํางาน
เป็ นคู่
๔. การทํางาน
เป็ นกลุ่ม
๕. การเขียน
ด้วยตนเอง
๖. การ
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย

๖

    

๑. สามารถนําเสนอสิงที
ค้นคว้ามาได้

๑. การนําเสนอ (โดยนักศึกษา) ๑. งานนําเสนอ อาจารย์
เป็ นกลุ่ม จาก ๑. Power
สถาบัน

clues

๒. การอ่านเพือ
เข้าใจประเด็นหลัก
๓. การอ่านเพือหา
ข้อมูลเฉพาะเจาะจง
และรายละเอียด
๔. การอ่านและ
วิเคราะห์เนือหา
๕. การอ่านและ
วิจารณ์เนือหา
การนําเสนอ

๓. สามารถให้คําแนะนํา
ต่างๆ
๔. สามารถพูดเพือขอร้อง
แสดงจุดประสงค์ ความ
ต้องการ
๕. สามารถให้เหตุผลที
น่าเชือถือ

มคอ. ๓

๘
โครงงานที
ได้รบั
มอบหมาย
รวม

๑๕

ภาษา

Point

๒. วีดโี อซีดี
๓. แผ่นภาพ
ฯลฯ

๔๕

๕.๒ แผนการสอนประเมิ นผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิ น
แบบฝึกหัดและงานทีมอบหมายต่างๆ
การสอบปฏิบตั ิ (การพูด)
ใบงานจากการเรียนด้วยตนเอง
การอภิปรายกลุ่ม
การนําเสนอโครงงาน
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การเข้าเรียนและความตรงต่อเวลา

๑









ผลการเรียนรู้
๒ ๓ ๔ ๕
   
   
   
   
   
   
   

รวม

สัปดาห์ทีประเมิ น
๖








๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓
๘
๗
๑๓
๑๔, ๑๕
๘
๑๖
๑-๑๕

สัดส่วนคะแนน
๑๐
๕
๕
๖
๑๐
๓๐
๓๐
๔
๑๐๐

หมายเหตุ

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑

ตําราและเอกสารหลัก
๑. Tech Talk (Intermediate) by Vicki Hollett and John Sydes
Oxford University Press, New York – 2009

๖.๒

๖.๓

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๖.๒.๑ Class CD
๖.๒.๒ Course CD
๖.๒.๓ เอกสารเรือง Sentence Patterns โดย ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย
๖.๒.๔ Quartet Program
๖.๒.๕ Ellis English Program
๖.๒.๖ Grammar for beginners
๖.๒.๗ Understanding and Using Grammar
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๖.๓.๑ Technical English Course Book 2, David Bonamy, Longman
๖.๓.๒ Technical English Course Book 3, David Bonamy, Longman
หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา

๗.๑

การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนเมือสินสุดการเรียน
๗.๑.๒ ติดตามประเมินผลผู้เรียนภายหลังจบการศึกษา
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน
๗.๒.๑ การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
๗.๒.๒ ผูส้ อนประเมินตนเอง
๗.๒.๓ กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง ๕ ด้าน
๗.๒.๔ คณะกรรมการประเมินการสอน
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสินสุด
การเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา

๑๐

มคอ. ๓

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
๗.๔.๑ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนัก ศึก ษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้ส อน และ
คณะกรรมการ ตามลําดับ
๗.๕ การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๗.๕.๑ ประเมินกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ การ
ประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
๗.๕.๒ ประเมิน ผลสัม ฤทธิ การเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ผู้ ส อน กลุ่ ม อาจารย์ ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการ
๗.๕.๓ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา เพือ
วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา เพือนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

๑๑
แผนทีแสดงการกระจายผลการเรี ยนรู้ ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสือสารในวิชาชีพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2 1.3
  

1.4

1.5

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.6

2.1 2.2
 

2.3

3.1

3.2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

   

1.1 มีวินัย
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ซือสัตย์สจุ ริต
1.4 เสียสละ
1.5 เป็ นแบบอย่างทีดี
1.6 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม

2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2.3 มนุษย์/สังคม

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 ค้ นหาข้ อเท็จจริง ทําความเข้ าใจ ประเมินข้ อมูล การใช้ ข้อมูล
3.2 แก้ปัญหาทีซับซ้ อน

5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 ทักษะการสือสาร
5.3 ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ. ๓

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสือสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

   

