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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รหัสวิชา10527420     วิชาการจัดดอกไม้ 
    
 2.  สภาพรายวิชา              หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2     ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2 ชั่วโมง    ปฏิบัติ 2  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  4  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                                     ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหน่วยกิต               2  หน่วยกิต 

    7. จุดมุ่งหมายรายวิชา         1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ        
                                    2. เพ่ือให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดดอกไม้    

                                      3. เพ่ือน าความรู้ด้านการจัดดอกไม้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
          4. เพ่ือเลือกวัดดุอุปกรณ์ในการเตรียมการจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 

                                          5. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่         
                                      6. เพ่ือปฏิบัติการออกแบบและจัดดอกไม้ตามข้อก าหนด                                  
          7.เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ในโอกาสต่างๆ           
                                      8. เพ่ือให้มีเจตคติที่ด ี มีความสนใจใฝ่รู้กระตือรือร้น มีความมีความรับผิดชอบ 
                                       ในการท างาน มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ได้อย่างถูกต้องเสร็จภายใน 
                                       เวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผล  
8. สมรรถนะรายวิชา 

       1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ 
                        2. จัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและหลักสากล 

 
  9. ค าอธิบายรายวิชา    

             
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้  การเก็บ
รักษา การใช้ดอกไม้ทดแทน การค านวณต้นทุน ก าหนดราคาขาย การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามหลัก
สากล การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

  บทเรียนที่ 
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

 
1 

 
1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ 
         1.1 ความเป็นมาของการจัดดอกไม้ 
          1.2 คุณค่าของดอกไม้ 
          1.3 ความหมายของการจัดดอกไม้ 
          1.4 ประเภทของการจัดดอกไม้ 
       ปฏิบัติ  เขียนแบบดอกไม้ ใบไม้ที่นิยมใช้จัดดอกไม้ 
 

 
4 
 

 
4 

 
2 

 
2.  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้  
           2.1 วัสดุส าหรับยึด ปักดอกไม้ 
           2.2 วัสดุส าหรับการให้อาหารดอกไม้ 
           2.3 วัสดุส าหรับดามก้านดอกไม้ 
           2.4 วัสดุส าหรับอ าพรางที่ยึด 
           2.5 วัสดุส าหรับการเสริมแต่ง 
           2.6 วัสดุส าหรับท าความสะอาด 
           2.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ 
           2,8 การใช้ดอกไม้ทดแทน 
        ปฏิบัติ  เลือกและเตรียมวัสดุยึดภาชนะจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆ 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3.  องค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัดดอกไม้ 
           3.1  หลักศิลปะ 
           3.2  ที่มาของการออกแบบการจัดดอกไม้ 

       3.3  ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ 
       3.4  ที่มาจากธรรมชาติ 
   ปฏิบัติ  ออกแบบจัดดอกไม้รูปทรงตามข้อก าหนด  
 
     
     

 
6 

 
6 

 
4 

 
4.  การเตรียมดอกไม้ ใบไม้และการดูแลรักษา 
           4.1 การตัดก่ิงก้านดอกไม้ 
           4.2 การใช้น้ ายา สารเคมี 

       4.3 เทคนิคการใช้ลวดกับดอกไม้ 
       4.4 การเตรียมที่ยึดดอกไม้ 

 
2 

 
2 
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    ปฏิบัติ  การเตรียมดอกไม้ด้วยเทคนิคต่างๆ   

  
             สอบกลางภาค 

 
2 

 
2 

 
5 

 
5.  การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน 
           5.1 การจัดดอกไม้แบบตะวันตก 
           5.2 การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น 
           5.3 ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 

     ปฏิบัติ  ฝึกจัดดอกไม้แบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น 

 
10 

 
10 

 
6 

 
6. การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 
           6.1 การจัดดอกไม้ประดับโพเดียม 

        6.2 การจัดดอกไม้ประดับเชิงเทียน 
        ปฏิบัติ  ฝึกจดัดอกไมป้ระดบัโพเดียมและเชิงเทียน 

 
4 

 
4 

 
7 

 
7. การค านวณต้นทุนและก าหนดราคาขาย  
          7.1 วิธีการค านวณต้นทุน 
          7.2 วิธีการก าหนดราคาขาย 
      ปฏิบัติ  ฝึกคิดค านวณราราต้นทุนและราคาขาย ตามข้อก าหนด    
            

 
2 

 
2 

  
สอบปลายภาค 

 
2 

 
2 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที่ 
 

รายการ 
เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

1 1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจชนิดของดอกไม้ ใบไม้ คุณค่าของดอกไม้และประเภท
ของการจัดดอกไม้  

1.1 บอกความเป็นมาของการจัดดอกไม้ในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.2 บอกความหมายของการจัดดอกไม้อย่างถูกต้อง 
1.3 บอกคุณค่าของดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
1.4 เล่าประวัติการจัดดอกไม้ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 
1.5 อธิบายวิธีการเลือกดอกไม้ใบไม้ประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
1.6 ยกตัวอย่างลักษณะของดอกไม้ ใบไม้ได้อย่างถูกต้องอย่างสวยงาม 

          1.7 จ าแนกดอกไม้ลักษณะต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
1.8 เลือกใช้ดอกไม้ ใบไม้ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 
1.9 ปฏิบัติเขียนแบบดอกไม้ใบไม้ประเภทต่างๆได้อย่างสวยงาม 
1.10 มีความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบมีความรอบคอบ มีเหตุและผล 
           

4 4 

2 2.  เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้  
          2.1 บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          2.2 เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
          2.3 ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่หาในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
          2.4 อธิบายคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
          2.5 อธิบายวัสดุส าหรับดามก้านดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          2.6 ยกตัวอย่างวัสดุส าหรับการให้อาหารดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง  
          2.7 อธิบายวิธีการท าที่ยึดภาชนะดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          2.8 เลือกใช้วัสดุอ าพรางที่ยึดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          2.9 จ าแนกวัสดุส าหรับการเสริมแต่งแจกันดอกไม้ได้ 
          2.10 ปฏิบัติการเลือกและเตรียมวัสดุยึดภาชนะจัดแจกันดอกไม้  
          รูปทรงตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
          2.11 มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีความเพียรและมี 
          เหตุผล แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  

4 4 

3 3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัด
ดอกไม้ 
          3.1 บอกที่มาของการออกแบบจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          3.2 ระบุหลักศิลปะที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดดอกไม้ให้ได้อย่างถูกต้อง 
          3.3 อธิบายองค์ประกอบของหลักศิลปะได้อย่างถูกต้อง 
           3.4 อธิบายที่มาของการจัดดอกไม้ในภาชนะทรงสูงได้อย่างถูกต้อง 
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           3.5 ยกตัวอย่างรูปทรงการจัดดอกไม้ที่เลี่ยนแบบธรรมชาติได้อย่าง 
           ถูกต้อง 
           3.6 สรุปขั้นตอนการออกแบบจัดดอกไม้โดยเลี่ยนแบบธรรมชาติได้ 
           อย่างถูกต้อง 
           3.7 น าความรู้ไปใช้ในการออกแบบจัดดอกไม้ประดับห้องประชุมได้ 
           3.8 จ าแนกที่มาของการออกแบบจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
           3.9 จ าแนกผลงานออกแบบจัดดอกไม้ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์                     
            ได้อย่างถูกต้อง 
           3.10 ปฏิบัติการออกแบบจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆตามข้อก าหนดได้ 
           3.11 มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์มีความ   
           สนใจใฝ่รู้ในการปฏบิัติงาน 

4 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมดอกไม้ ใบไม้และการดูแล
รักษาดอกไม้  
          4.1 บอกวิธีการตัดกิ่งก้านดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          4.2 ระบุน้ ายา สารเคมีที่ใช้ในการจัดแจกันดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
          4.3 ยกตัวอย่างการใช้สารเคมีที่หาในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง  
          4.4 อธิบายขั้นตอนการใช้สารเคมีในการดูแลรักษาแจกันดอกไม้ได้ 
           อย่างถูกต้อง 
          4.5 อธิบายขั้นตอนการเตรียมดอกไม้ ใบไม้ให้คงทนได้อย่างถูกต้อง 
          4.6 สรุปวิธีการเตรียมดอกไม้ด้วยเทคนิคต่างๆไดอ้ย่างถูกต้อง 
          4.7 เขียนขั้นตอนเทคนิคการใช้ลวดกับดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆ 
           ไดอ้ย่างเหมาะสม 
          4.8 เลือกใช้วิธีการเตรียมดอกไม้ ใบไม้ในการจัดแจกันดอกไม้ได ้ 
           อย่างถูกต้อง 
          4.9 ปฏิบัติการเตรียมดอกไม้ ใบไม้ด้วยวิธีการต่างๆได้ 
          อย่างถูกต้อง 
         4.10  มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มี  
          ความสามัคคี มีเหตุมีผล             

2 2 

5 5.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ข้ันพ้ืนฐาน    
        5.1 บอกประเภทของการจัดดอกไม้ไดถู้กต้อง 
        5.2 อธิบายการจัดดอกไม้แบบตะวันตกได้อย่างถูกต้อง 
        5.3 อธิบายลักษณะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง 
        5.4 ยกตัวอย่างการจัดดอกไม้แบบตะวันตกได้อย่างถูกต้อง 
        5.5 น าความรู้ไปใช้จัดดอกไม้ประดับสถานที่ได้อย่างสวยงาม 
        5.6 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
        5.7 จ าแนกวิธีการจัดดอกไม้แบบตะวันตกได้อย่างถูกต้อง 
           5.8 เปรียบเทียบการจัดดอกไม้แบบตะวันตกกับแบบญี่ปุ่นได้อย่างสวย 
        ถูกต้อง 
        5.9 ปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นตามขั้นตอนได้ 
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        อย่างถูกต้อง 
        5.10 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มี 
        ความสนใจใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น มีความสามัคคีกลุ่ม แก้ไขปัญหาได้  
  

6 6.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ  
          6.1 บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ได้อย่าง 
          ถูกต้อง 
          6.2 อธิบายวิธีการจัดดอกไม้ประดับโพเดียมได้อย่างถูกต้อง 
          6.3 อธิบายขั้นตอนการจัดดอกไม้ประดับเชิงเทียนได้อย่างถูกต้อง 
          6.4 สรุปขั้นตอนการจัดดอกไม้ประดับโพเดี่ยมได้อย่างถูกต้อง 
          6.5 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 
          ตามข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
          6.6 จ าแนกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ประดับเชิงเทียนแบบ    
          ประยุกต์ได้อย่างสวยงาม 
          6.7 แสดงผลงานการจัดดอกไม้ประดับโพเดียมผสมกับผ้ารูปแบบใหม่ 
          ได้อย่างสวยงาม 
          6.8 สาธิตการจัดดอกไม้ประดับเชิงเทียนสองตอนได้อย่างถูกต้อง 
          6.9 ปฏิบัติการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ตามข้อก าหนดได้อย่าง 
           สวยงาม 
           6.10 มีเจตคติท่ีดี มีความสนใจใฝ่รู้ มีความสามัคคีมีความรบัผิดชอบ 
           มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรอบคอบ 
 
 

4 4 

7 
 

7. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาขาย 
        7.1 บอกหลักการคิดค านวณต้นทุนแจกันดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง 
        7.2 อธิบายวิธีการก าหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง 
        7.3 จ าแนกรายละเอียดวัตถุดิบในการคิดค านวณต้นทุนจากแจกัน    
         ดอกไม้ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
        7.4 ฝึกคิดค านวณต้นทุนและก าหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง 
        7.5 มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการจัดดอกไม้เพ่ิมมากขึ้น มีความ 
          รบัผิดชอบ มีความกระตือรือร้น  ขยันอดทน รอบคอบ มีเหตุมีผล 
  

2 2 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น   7  หน่วย   แยกได้  7  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น  4   ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 เจตคติ (คุณธรรมจริยธรรม)      20 คะแนน  หรือร้อยละ  20 
  1.2 ผลงาน/ปฏิบัติระหว่างภาคเรียน 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20                 
 1.3 สอบกลางภาค       30 คะแนน  หรือร้อยละ 30 
 1.4 สอบปลายภาค                      30 คะแนน  หรือร้อยละ 30  

โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ   50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป                ไดร้ะดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75-79 ไดร้ะดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70-74 ไดร้ะดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65-69 ไดร้ะดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60-64 ไดร้ะดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55-59 ไดร้ะดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50-54 ไดร้ะดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ       0-49 ไดร้ะดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขท
ีบ่ท

เรีย
น   คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ 9 3 3 1 1 1 

2   การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ 10 3 4 1 1 1 
3   องค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบการจัดดอกไม้ 10 2 4 1 2 1 
4   การเตรียมดอกไม้ ใบไม้และการดูแลรักษา 9 2 4 2 - 1 
5   การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน 9 1 3 2 2 1 
6   การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 9 1 3 1 2 2 
7   การค านวณต้นทุนและก าหนดราคาขาย 4 1 1 - 1 1 
                  
        
        
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

20 
 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมทั้งสิ้น 100 
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 7 พ.ย 2562 5-8 บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้  

2 14 พ.ย 2562  5-8 บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ (ต่อ)  
3  21 พ.ย 2562 5-8 บทที่ 2  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้  
4 28 พ.ย 2562  5-8 บทที่ 2  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ ( ต่อ )  
5 5 ธ.ค 2562 5-8 บทที่ 3  องค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัดดอกไม้  
6 12 ธ.ค 2562 5-8 บทที่ 3 องค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัดดอกไม้  ( ต่อ )  
7 19 ธ.ค 2562 5-8 บทที่ 3 องค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัดดอกไม้ ( ต่อ )  
8 26 ธ.ค 2562 5-8 บทที่ 4 การเตรียมดอกไม้ ใบไม้และการดูแลรักษา  
9 2 ม.ค 2563                                 สอบกลางภาค  
10 9 ม.ค 2563 5-8 บทที่ 5 การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน   
11 16 ม.ค 2563 5-8 บททื่ 5 การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ)  
12 23 ม.ค 2563 5-8 บทที ่5 การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ)  
13 30 ม.ค 2563 5-8 บทที ่5 การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ)  
14 6 ก.พ 2563 5-8 บทที ่5 การจัดดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ)    
15 13 ก.พ 2563 5-8 บทที่ 6 การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่  
16 20 ก.พ 2563 5-8 บทที่ 6 การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (ต่อ)  
17 27 ก.พ 2563 5-8 บทที่ 7 การค านวณต้นทุนและก าหนดราคาขาย  
18   สอบปลายภาค  
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