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สาขาวิชาการจัดการ (01132) 
 

 

01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)        3 (3-0-6) 

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ

การจดัการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาทและ

หนาท่ีทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนํา และการ

ควบคุม 
 

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ (Legal Environment of Business)     3 (3-0-6) 

ธรุกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมายกระบวนการ

ยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของ

ธุรกิจในดานตางๆ 
 

01132213 การส่ือสารองคการ (Organization Communication)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

ความสําคัญของการสื่อสารในองคการ แนวคิด หลักการจริยธรรม ทฤษฎีตางๆ และทักษะท่ี

จําเปนของการสื่อสารในองคการ เพ่ือใหองคการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทักษะ

การสื่อสารในการพัฒนาและวางแผนแกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 
 

01132221 พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior)        3 (3-0-6) 

หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไมเปน

ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุม การเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการการ

แกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ 
 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากรเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริมสราง

ขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ 

ระเบียบวินัย เทคนิคการสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจาง คาตอบแทน สวัสดิการบริการทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน  

  

01132231 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)         3 (3-0-6) 

การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลางและการกระจายของขอมูล  

การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและ

สหสัมพันธ การพยากรณ และสถิตินอนพาราเมตริก 
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01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม (Business and Social Responsibility)     3 (3-0-6) 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีตอ

การบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะมุงเนนถึงความ

รับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน สภาพแวดลอม และ

ประเทศชาติ 
 

01132311 การจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ (Business Support Management)               3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

กระบวนการและการจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ การจัดการสํานักงาน การติดตอและ

ประชาสัมพันธ การพัฒนาทักษะเพ่ือการจัดการภาคสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ (Environment of Business)                 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

บรรยากาศของธุรกิจท่ัวๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของสภาพแวดลอมทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตางๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การปรับปรุงธุรกิจใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยท่ัวๆ ไป 
 

01132321  การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคการ สภาพแวดลอมภายนอกและ

ภายในองคการ การวิเคราะหและพยากรณอัตรากําลัง การวิเคราะหงานและการแกไขปญหาดาน

กําลังคน 
 

01132323  พนักงานสัมพันธ(Employee Relations)                                                3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในการจางงาน องคกรของฝายลูกจาง การเจรจาตอรองการจาง

งาน และระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน บทบาทของรัฐ นโยบายเก่ียวกับ

ความสัมพันธในการจางงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   

01132325  การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection)                   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222  

แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล กระบวนการการสรรหา เทคนิคการคัดเลือก 

การวัดสมรรถนะ และการบรรจุแตงตั้ง 
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01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ              3 (3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231 

บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกตใช

โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ แขนง

การตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟแบบจําลองการ

ขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณ และทฤษฎีเกมส 
 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู  การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส กระบวนการทางธุรกิจ และการออกแบบองคกรเพ่ือการแขงขันโดยอาศัยการใช

ระบบสารสนเทศอยางมีจรยิธรรม 
 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ (Business Systems Analysis)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะหระบบงาน

ปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม กับงาน การ

ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล คอมพิวเตอร และสวนประกอบ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
 

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ (Business Project Management)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

การประเมินโครงการทางธุรกิจดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากรและ

คุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ 

วิธีการจัดเตรียมงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิคและ

สภาพแวดลอมท่ีจะอํานวยให การดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

01132336 การพยากรณธุรกิจ (Business Forecasting)        3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231 

วิธีการพยากรณสถานะของธุรกิจ การประยุกตหลักและวิธีการทางสถิติ การวิเคราะหแนวโนม 

สหสัมพันธ และการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจและทดสอบตลาด ตัวแบบ

ตางๆ ท่ีมีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู การสรางและจําลองตัวแบบ วิธีการพยากรณ

ทางออม การประเมินผล และการทําใหการพยากรณสมบูรณแบบ 
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01132337 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I (Business Analytics I)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231  

การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจการ

วิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือการใชประโยชนในกระบวนการทางธุรกิจ 

   

01132339 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ II (Business Analytics II)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132337  

เทคนิคการวิเคราะหสารสนเทศธุรกิจเชิงลึก การสืบคนขอมูลเชิงลึกทางธุรกิจ การประยุกต

สารสนเทศธุรกิจเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ 

 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System)        3 (3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111  

ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี  

ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิต      และภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค         3 (3-0-6) 

 (Legal Environment on Consumer Protection)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 

กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอผูบริโภคสิทธิของ

ผูบริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐาน

สินคาการปองกันการผูกขาด การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมทางธุรกิจ การคุมครองผูบริโภค

สําหรับสินคาเฉพาะอยาง 

   

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)        3 (3-0-6) 

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

   

01132361 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)        3 (3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการเจรจาตอรอง

กระบวนการเจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการวางแผนการเจรจาตอรอง การโนม

นาวคูเจรจาและกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมี

จริยธรรม ใชกรณีศึกษา 
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01132371 การจัดการองคความรูในธุรกิจ (Knowledge Management in Business)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111   

ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคความรู ขอมูล สารสนเทศ กระบวนการจัดการ

ความรู การสรางองคความรู มุมมองในดานเทคนิค มุมมองในดานองคการ มุมมองในดานการ

จัดการ การนําไปใช การประเมินผลความสําเร็จ และปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ 

 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)        3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134211 และ 01131211 หรือ 01132314 

กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการเพ่ือใชในการ

วางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 

 

01132416 การจัดการการเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการ         3 (3-0-6) 

 (Integrative Approach in Change Management)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทท่ีมีพลวัต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําสูกระบวนการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา

ตามแนวทฤษฎีใหมการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือการสรางดุลยภาพของ

องคการในการตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

01132417 การจัดการเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability Management)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการ    

ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาองคการธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

01132421 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222  

แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาทของ

ผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   

01132422 การจัดการคาตอบแทน (Compensation Management)       3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการคาตอบแทน โดยครอบคลุมเรื่องการสํารวจคาจาง

เงินเดือน การออกแบบโครงสรางคาตอบแทน และบริบททางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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01132423 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน 

การวางแผนเทคนิคและการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานการวิเคราะห

บุคลิกภาพและทัศนคติโดยใชวิธีการเชิงปริมาณและจิตวิทยา ปญหาในการทดสอบและการ

จัดการผลการปฏิบัติงาน 

 

01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ (Leadership in Business Organization)    3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

บริบทของภาวะผูนําทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตามแนวคิดแบบ

คลาสสิก อํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบดั้งเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธแนวโนมภาวะผูนําใน

อนาคต  การนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูตาม 

   

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง (Management Simulation Techniques)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132332 

ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบื้องตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพ่ือมาใชแกปญหา

การจัดการธุรกิจตางๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ         3 (3-0-6) 

 (International Legal Environment)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 

กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก      

พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การควบคุม

การปริวรรตเงินตรา การใหสินเชื่อการคาระหวางประเทศ การกูยืมเงินระหวางประเทศของ

ภาคเอกชน ปญหาภาษีของธุรกิจการเงินระหวางประเทศ 

 

01132442 สภาพแวดลอมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา         3 (3-0-6) 

 (Legal Environment on Intellectual Property)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 

กฎหมายธุรกิจวาดวยสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุมครองสิทธิ์การโอน

สิทธิ และการละเมิดสิทธิทรัพยสินในทางปญญา 
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01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)       3 (3-0-6) 

สภาพแวดลอมในประเทศตางๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร ลักษณะการ

บริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการบริหารใน

รูปแบบตางๆ 

 

01132453 การจัดการการคาระหวางประเทศ (International Trade Management)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111   

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนด

นโยบายและแผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูล 

เพ่ือการบริหารธุรกิจระหวางประเทศในสภาพแวดลอมนั้นๆ 

 

01132461 ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)        3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตางๆ ประเด็นตางๆ           

ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกิจการใหม การสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการ 

 

01132462 การจัดการธุรกิจครอบครัว (Family Business Management)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

กระบวนการการประกอบการอยางเปนระบบในบริบทของธุรกิจครอบครัว และการบูรณาการ

ความรูดานการจัดการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูธุรกิจครอบครัว 

 

01132463 กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)         3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

การจัดการกิจการเพ่ือสังคม การสรางและประเมินโอกาสในการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม การ

สรางคุณคาทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 

 

01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู           3 (3-0-6) 

 (Management of Learning Organization)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

ความหมายและความสําคัญขององคการเพ่ือการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือการ

เรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการ

บริหารงาน ลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระดับของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรม 
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คําม่ันของผูบริหาร และการใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรูลักษณะเฉพาะของ

พนักงาน และการยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

 

01132472 ระบบความจําขององคการ (Organization Memory Systems)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132371 

ความสําคัญของระบบความจําขององคการ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการระบบความจําองคการ

เพ่ือการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ปจจัยท่ีเก่ียวของและการใชประโยชนจากระบบ

ความจําองคการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur)        3 (3-0-6) 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน บทบาทและความสาคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม

องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสาหรับการเปนผูประกอบการ การ

วิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

 

01132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ           3 (3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Business)    

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ

ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

   

01132497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 

 

01132498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางธุรกิจระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 

 


