


















เอกสารแนบทาย 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต ใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยชํานาญการพิเศษ  
อาจารยเช่ียวชาญ และอาจารยเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  

**************************** 

 

คูมือการสอน 

น ิยาม 
 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนคูมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูใน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สําหรับ ๑ ภาคการศึกษา ท่ีสะทอนใหเห็น

การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู 

ความสามารถ ทักษะท่ีจําเปน และมีเจตคติท่ีดี   

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในรายวิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูในโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา หรือโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา สําหรับ ๑ 

ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  

(๑) การจัดทํา และ/หรือ พัฒนาหลักสูตรตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบให

สอดคลองกับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา   

(๒) การออกแบบหนวยการเรียนรู   

(๓) การกําหนดกลยุทธในการจัดการเรียนรูโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรูใหมๆ หรือใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนฐาน  และ  

(๔) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีองคประกอบครบถวน มีการบันทึกหลังการนํา

แผนการจัดการเรียนรูไปใชเพ่ือพัฒนาคูมือการสอน  

การเผยแพร อาจเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ท่ี

ไดใชประกอบการจัดการเรียนรูรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง สําหรับ ๑ ภาคการศึกษา ใน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา หรือโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มาแลว 

ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา หรือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

  



๒ 

 

แบบทดสอบ 

น ิยาม 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีจัดทําคูมือการสอน ท่ีสะทอน

ใหเห็นถึงวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยาง

รอบดาน ท้ังดานความรู ความคิด กระบวนการพฤติกรรม และเจตคติ โดยมีความ

เหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผูเรียน  ตั้งอยูบนความ

เท่ียงตรง และเชื่อถือได 

รูปแบบ เปนเครื่องมือใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีจัดทําคูมือการสอน 

ประกอบดวย  

(๑) เครื่องวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

(๒) เครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะ กระบวนการ  

(๓) เครื่องวัดและประเมินผลเจตคติ  

(๔) เครื่องมือวัดและประเมินผลหลังการเรียน 

การเผยแพร อาจเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ท่ี

ไดใชมาแลวในการวัดและประเมินตามรายวิชาท่ีจัดทําคูมือการสอน 

ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา หรือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

  



๓ 

 

บทความวิชาการ 

น ิยาม 
 

งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน 

โดยควรเนนการพัฒนาการจัดการเรียนรู ท้ังนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลัก

วิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน

ประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหบน

พ้ืนฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดง

ทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

รูปแบบ ประกอบดวยการนําความรูท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือ

วิเคราะห กระบวนการอธิบายหรอืวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมท่ี

ครบถวนและสมบูรณ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน โดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (Peer Reviewer) ท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจ

เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธกิาร โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 

เม่ือไดเผยแพร “บทความวิชาการ” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “บทความวิชาการ” 

นั้นมาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอมีหรือขอเลื่อนวิทย

ฐานะและใหมีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 

ลักษณะคุณภาพ ระดับปรับปรุง เปนบทความท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการไมถูกตองและไมทันสมัย ไมมีการ

วิเคราะหและการอางอิงขอมูลท่ีนําเสนอ  

ระดับพอใช เปนบทความท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองแตไมทันสมัย หรือขาดการ

เชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน  

ระดับดี เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย 

มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ บนพ้ืนฐานของการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ

เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

๒. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 



๔ 

 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรู

ใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

๒. มีการกระตุนใหเกิดความความคิดและคนควาตอเนื่อง  เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับใน       

วงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  



๕ 

 

งานวิจัย 

น ิยาม 
 

ผลงานวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ดวยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมี

ท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ท่ีจะนําไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการนําวิชาการนั้นมาใชประโยชน 

(งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณหรือกระบวนการใหมท่ีเกิดประโยชน โดยรวม

ถึงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

รูปแบบ อาจจัดไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี ้

๑. รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการแกปญหาหรือพัฒนาการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

๒. รายงานการวิจัยท่ีมีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย 

(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรม

ปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ   

เปนตน แสดงใหเห็นวาไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง หรือเชิงบูรณาการองคความรู บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน 

๓. บทความวิจยัท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น โดยใหมีความกระชับ 

และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

 การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพ 

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (Peer Reviewer) ท่ีอาจ

มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้น

อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 

๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเปนฉบับเต็มของการประชุม

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) หรือ

คณะกรรมการคัดเลือกบทความซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวของ ทําหนาท่ีคัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และ

แกไขถอยคําหรือรูปแบบการนําเสนอท่ีถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวล

บทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได ท้ังนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ



๖ 

 

หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการ

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 



๗ 

 

งานวิจัย (ตอ) 

การเผยแพร (ตอ) ๔. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวง

วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ท้ังนี ้คณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จะตอง

ไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจางเพ่ือใหงานวิจัยนั้นเปนไปตาม 

วัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

๕. เผยแพรในรูปของหนังสือ (Monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น 

 

เม่ือไดเผยแพรงานวิจัยตามลักษณะขางตนแลว การนํางานวิจัยนั้น มาแกไขปรับปรุงหรือ

เพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะและใหมีการประเมิน

คุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

ลักษณะคุณภาพ ระดับปรับปรุง เปนงานวิจัยท่ีขาดความถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

ระดับพอใช  เปนงานวิจัยท่ีขาดความทันสมัย หรือขาดการแสดงถึงแนวคิดท่ีเปนประโยชน

ตอการพัฒนาการเรียนรู 

ระดับดี เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปใชประโยชนได  

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิมท่ี

เคยมีผูศึกษาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

แพรหลาย 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

๑. เปนงานบุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่งและมีการสังเคราะหอยางลึกซ้ึงจนทําใหเปนการสราง

ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการหรือเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ท่ีจะมีผลกระทบ 

(Impact) อยางชัดเจน 

๒. เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

เก่ียวของในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

  



๘ 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

น ิยาม 
 

ผลงานวิชาการซ่ึงอาจดําเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและ

พัฒนา บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการสอนและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีเปาหมาย

เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หรือแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน  

 

องคประกอบของผลงานประกอบดวย  

(๑) สภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  

(๒) แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการและเหตุผล หรือความเชื่อท่ีผูสอนใชในการออกแบบการ

เรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ท้ังนี้ อาจเปนรูปแบบใหมของการจัดการเรียนรูหรือเปนการจัดการเรียนรูแนวใหม 

หรือเปนงานประดิษฐคิดคนท่ีพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับประยุกตจากของเดิมอยางเห็น

ไดชัด เชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหมหรือเทคนิคใหมในการจัดการเรียนรู 

สื่อท่ีใชในการเรียนรู และ  

(๓) กระบวนการและผลลัพธในการนําไปทดลองใชกับผูเรียน ในสถานการณจรงิ 

แสดงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยมีขอมูลหลัก

ฐานรองรับวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูเรียนในทิศทางท่ีพึงประสงคกอใหเกิดการ

เรียนรูท้ังในผูเรียนและผูสอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปแบบของรายงานผลการศึกษาท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ  

สอดคลองกับสภาพปฏิบัติงานตามความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผน

กลยุทธของหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับ

เครือขาย หรือระดับชาติ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหเกิดเปนนวัตกรรมองคกร 

และสรางนวัตกรรมจากการพัฒนาทางวิชาชีพ  รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

๒. ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการจัดการเรียนรู โดยมีการอธิบาย

แนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียนประกอบดวย อาจจัดทําเปนเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

การเผยแพร ๑. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพรผลงานไปยังวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิดานการ

พัฒนาการเรียนรู และมีการประเมินคุณภาพ 

๓. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจ

เผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 



๙ 

 

๔. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ี

มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

๕. เผยแพรในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีคําอธิบายแนวคิด

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู วิธีการใช และผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

 

  



๑๐ 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ ระดับปรับปรุง  

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูเปนงานริเริ่มสรางสรรคท่ีปรับจากแนวคิดเดิม  

๒. ไมมีขอมูลหลักฐานวาผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูหรือ

คุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 

ระดับพอใช  

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูเปนงานริเริ่มสรางสรรคท่ีปรับจากแนวคิดเดิม

หรือเปนแนวคิดใหม บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

๒. มีขอมูลหลักฐานแตไมชัดเจนวาผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการ

เรียนรูหรือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 

ระดับดี 

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูเปนงานริเริ่มสรางสรรคท่ีปรับจากแนวคิดเดิม

หรือเปนแนวคิดใหม บนพ้ืนฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูหรือ

คุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 

ระดับดีมาก  

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนา

ผูเรียนกลุมอ่ืนได 

ระดับดีเดน 

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนรู งานการศึกษา หรืองาน

ประดิษฐคิดคน ในระดับชาต ิและ/หรือ ระดับนานาชาติ 

 

 


