มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
Private International Law
ความหมายและลั ก ษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุ ค คล สั ญ ชาติ
สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การดาเนินคดีที่มีองค์ประกอบสัมพันธ์กับต่างประเทศ การยอมรับและการ
บังคับตามคาพิพากษาและคาชี้ขาดจากต่างประเทศ
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา)
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา)
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดี บุ ค คล พร้ อมทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ทางด้ านกฎหมาย และมีโลกทั ศ น์ ที่ก ว้างไกล
สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
1.2 เพื่อให้ นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทาง
กฎหมาย รวมถึงสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปของผลงานทางกฎหมายได้
1.3 เพื่อ ให้ นิ สิ ต มีความสามารถในการสื บค้ นรวบรวมข้อ มูล ผ่ านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่ าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน
1.4 เพื่อให้นิสิตให้ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 เพื่อให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวน
ทัศน์กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรีย นจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้เรียนรู้
สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการ
สร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาคเรียน

-

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง / ภาคเรียน

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
ให้ คาแนะน าโดยการจัดเวลาให้ คาปรึกษารายบุคคลหรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้ องทางานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0801351
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศแผนก
คดีเมือง

1.1 1.2 1.3 1.4
   

2. ความรู้
2.1


2.2


3. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
       

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ
5.1 5.2 5.3 5.4
   

(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ด้านความรู้
 2.1 มีความรู้ความสามารถ
ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และเข้าใจบริบทของสังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนกระทา
ความผิด
2. ตั้งคาถามให้นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจผู้อื่นที่อยู่ในฐานะด้อยกว่า
3. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย

1. บรรยายและตั้งคาถามให้นิสิตตอบ
2. แนะนาให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ให้นิสิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากคาถาม
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานที่

1. ประเมินจากการตอบคาถามของ
นิสิต
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ

ผลการเรียนรู้
ทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน
กฎหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 มีจิตอาสาและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข
 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วิธีการสอน
ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
2. ฝึกคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เรียน
จากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
2. ประเมินจากการซักถามระหว่าง
บรรยาย

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน
2. ซักถามและร่วมอภิปราบระหว่าง
บรรยายในชั้นเรียน

1. ประเมิน จากความสนใจของนิ สิ ต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการเข้ า เรี ย นและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต

ผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น
นาเสนอและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน

5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทางานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ได้
 5.4 สามารถสื่อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายในชั้นเรียน
1. ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน
2. ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ย น เลื อ ก ใ ช้ 2. ประเมิ น จากค าตอบข้ อ สอบเชิ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วินิจฉัย
ที่หลากหลายและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

2-3

แนะนารายวิชา การวัดและการ
ประเมินผลรายวิชา ความรู้เบื้อต้น
เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
หลักกฎหมายสัญชาติ

4-5

จานวน
จานวน
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมงการ ชั่วโมงการ
สอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย
ปฏิบัติ
3
บรรยาย

ผู้สอน
อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

6

-

บรรยาย
กรณีศึกษา
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ
ได้สัญชาติ การเสีย
สัญชาติ และการ
กลับคืนสู่สัญชาติไทย

อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

คนไทยพลัดถิ่นและการไร้สัญชาติ

6

-

บรรยาย กรณีศึกษา
ผ่านการดูวิดิโอเกี่ยวกับ
วิถีซาไก

อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

6

นิติฐานะของคนต่างด้าว

3

-

7-8

การขัดกันแห่งกฎหมาย

6

-

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา

อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

การขัดกันแห่งกฎหมาย (ต่อ)

6

สอบกลางภาค
-

การพิจารณาคดีที่มีองค์ประกอบ
ระหว่างประเทศ
ทบทวนเนื้อหา

12

-

3

-

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย

อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

9
10-11
12-15
16
17-18

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ลาดับการ
ประเมิน
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(ข้อ 1.1, 1.4)
ด้านความรู้/ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา
(ข้อ 2.1, 2.2,
3.1, 3.2)
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ
(ข้อ 4.1, 4.2,
4.3)
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
(ข้อ 5.1, 5.4)

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน
ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห์

การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน/
สอบปลายภาคเรียน

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

9 และ
18

-

17-

40 / 60

ความร่วมมือในการทางานของนิสิต
ทุกสัปดาห์

-

ทุกสัปดาห์

-

การซักถาม/อภิปราย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- คนึง ฦาไชย, คาอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย. พิมพ์ครั้ งที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชน,
2551.
- ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, คาอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
- อานนท์ ศรีบุญโรจน์ , คาพิพากษาของศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีผลในอีกประเทศหนึ่ง
หรือไม่??. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2556.
- อานนท์ ศรีบุ ญ โรจน์ , “การฉ้อ ฉลในค าพิ พ ากษาศาลต่ างประเทศ”. วารสารนิ ติศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ หน้า 398- 409.
- ไกร เกียรติเวชช์, การบังคับใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
โดยผิ ด กฎหมาย Enforcement of Immigration Act B.E. 2522: Case study of illegal migrant laborers.
นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ. 2481
- รายงานการประชุมการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
1. 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คาอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2548.
- พั น ธุ์ ทิ พ ย์ กาญจนะจิ ต รา สายสุ น ทร, ค าอธิ บ ายกฎหมายสั ญ ชาติ ไทย. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ :
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ส อนทบทวนและปรับ ปรุง เนื้ อหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผ ล
รายวิชามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3.2 ผู้ ส อนค้น คว้าความรู้ห รื อข้อมู ล ใหม่ ๆ เช่น แนวปฏิ บัติ และตัว อย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์เพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

