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รายละเอียดของรายวิชา ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องต้ น
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก312 โครงการวิจัยเบื้องต้ น
AIT312 Introduction of Project Research
2. จานวนหน่วยกิต
1(1-0-2) บรรยาย 1 ปฏิบัติ 0 หน่วยกิต ศึกษาด้ วยตนเอง 2 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล E-mail: teerarat@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล E-mail: teerarat@g.swu.ac.th
อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน (คณาจารย์ของคณะฯ)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความเข้ าใจกระบวนการวิจัย สามารถเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทาและนาเสนอโครงการวิจัย
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนตระหนัก และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมี ความพร้ อมในการทาโครงงานวิจัย มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการทา
วิจัย การวางแผนการทางานวิจัย การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินข้ อมูลเชิงสถิติและการสร้ างกราฟ
การเข้ าถึงสารสนเทศและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรรยาบรรณนักวิจัย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
15 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
ไม่มี
0 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
ทนก 312 โครงงานวิจัยเบื้องต้ น           

4


5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6
      

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1


2


3


4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียน ตามความต้ องการ
โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor หรือ
facebook
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื และสามารถ
ทางานเป็ นทีม
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับขององค์กรและสังคม

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแก่ผ้ อู ่นื
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ โดย อ.ผู้
ประสานรายวิชาและอ.ที่ปรึกษาโครงงาน
1.2 การตรวจสอบการเข้ าชั้นเรียน และการ
ส่งงานโดยการบันทึกการเข้ าเรียนและการส่ง
งาน โดยอ.ผู้ประสานรายวิชาและอ.ที่ปรึกษา
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ความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของนิสติ เป็ นต้ น

โครงงาน
1.3 ไม่ลอกงานวิจัย หรือเนื้อหาการทบทวน
งานวิจัยจากงานผู้อ่นื รวมถึงการใส่อ้างอิง
อย่างเหมาะสมกับข้ อมูลที่นามาจัดทา
ข้ อเสนอโครงงาน ประเมินโดย อ.ที่ปรึกษาฯ

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การถาม-ตอบหลังการ
นาเสนองาน
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการจัดทาข้ อเสนอ
โครงการวิจัย

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 ประเมินคุณภาพของข้ อเสนอ
โครงการวิจัยโดยคณาจารย์
2.2 ประเมินจากการนาเสนอและตอบ
คาถามในการนาเสนอข้ อเสนอโครงการวิจัย
โดยคณาจารย์
2.3 ประเมินจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน

วิธีการสอน
3.1 การเขียนข้ อเสนอโครงการ
ตามหัวข้ อที่กาหนด
3.2 การมอบหมายการทางานให้
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินคุณภาพของข้ อเสนอ
โครงการวิจัยโดยคณาจารย์
3.2 ประเมินจากการนาเสนอและตอบคาถาม
ในการนาเสนอข้ อเสนอโครงการวิจัยโดย
คณาจารย์
3.3 ประเมินจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความคุ้นเคยกับ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถทาการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้
ความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ
3.2 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้ อง
ตามสถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีและประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิ
3.4สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทา
ความเข้ าใจและประเมินข้ อมูล
สารสนเทศ และใช้ ข้อมูลในการ
แก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
4.1การทาข้ อเสนอโครงการ
ได้ รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล 4.2การนาเสนอข้ อเสนอโครงาน
และงานกลุ่ม
4.3การส่งงานตามเวลากาหนด
4.2 สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินเล่มข้ อเสนอโครงการโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน
4.2 ประเมินจากความพร้ อมในการนาเสนอ
ข้ อเสนอโครงการตามกาหนดโดยคณาจารย์
4.3 ประเมินความรับผิดชอบงานและการวาง
แผนการทางานรายบุคคลและกลุ่มโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน
4.4 ประเมินการส่งงานโดยอาจารย์ผ้ ปู ระสาน
รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้ รปู แบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือก
และติดตามความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
และเหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่งสืบค้ นข้ อมูลจากระบบ
สารสนเทศ
5.2 บรรยายพร้ อมฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ ืนฐานในการทาโครงการวิจัยและ
จัดทาสื่อนาเสนองาน
5.3 การบรรยายประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์
พอยต์เรื่องการใช้ สถิตใิ นการวางแผนการทดลอง
5.4 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ นวารสารที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบการจัดทา
ข้ อเสนอโครงการ
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วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินเล่มข้ อเสนอ
โครงการโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน
5.2ประเมินจากการนาเสนอ
และตอบคาถามในการ
นาเสนอข้ อเสนอ
โครงการวิจัยโดยคณาจารย์
5.3 ประเมินจากคุณภาพสื่อ
ที่นาเสนองานโดยคณาจารย์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

แนะนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
แผนการสอน/ การพบ อ.ที่ปรึกษา)
ก ารเขี ย น ข้ อ เส น อ โค รงก ารวิ จั ย องค์ประกอบหัวข้ อต่างๆ
จรรยาบรรณการทาวิจัย

2

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
1
- บรรยายด้ วย Powerpoint

การใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ป ระเมิ น ข้ อมู ลเชิ ง สถิ ติ สร้ างกราฟ
และนาเสนองาน
การสื บ ค้ นข้ อมู ล สารสนเทศเพื่ อการ
ทางานวิจัย

1

6

การใช้ สถิตใิ นการวางแผนการทางานวิจัย

1

7

นิสติ ส่งหัวข้ อ- ที่มาความสาคัญ และ
ขอบเขตงานวิจัย ที่ อ.ที่ปรึกษา
นิสติ ส่งหัวข้ อ- การทบทวนวรรณกรรม ที่
อ.ที่ปรึกษา
สอบกลางภาค
นิสติ ส่งหัวข้ อ- วิธดี าเนินงานวิจัย ที่ อ.ที่
ปรึกษา
นิสิตส่ง (ร่ าง) ข้ อเสนอโครงการวิจัย ที่
อ.ที่ปรึกษา
นิ สิ ต พ บ อ.ที่ ป รึ ก ษ าเพื่ อจั ด ท าสื่ อ
นาเสนอโครงการวิจัย
นิ สิ ต ส่ งข้ อ เส น อ แ ล ะ สื่ อ น าเส น อ
โครงการวิจัย ที่ อ.ที่ปรึกษา
สอบข้ อเสนอโครงการวิจัย
สอบข้ อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
ส่งข้ อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่
อ.ผู้ประสานงานและ อ.ที่ปรึกษา
วันหยุดชดเชย วันพ่อ
สัปดาห์สอบปลายภาค

1

- บรรยายด้ วย Powerpoint
- ทาแบบฝึ กหัดจากโจทย์
- บรรยายด้ วย Powerpoint
- ทาแบบฝึ กหัดจากโจทย์
- บรรยายด้ วย Powerpoint
- ทาแบบฝึ กหัดจากกรณีศึกษา
ต่างๆ
- บรรยายด้ วย Powerpoint
- ทาแบบฝึ กหัดจากกรณีศึกษา
ต่างๆ
- บรรยายด้ วย Powerpoint
- ทาแบบฝึ กหัดจากโจทย์
- อาจารย์ท่ปี รึกษาเซ็นรับรอง

1

- อาจารย์ท่ปี รึกษาเซ็นรับรอง

1

- อาจารย์ท่ปี รึกษาเซ็นรับรอง

1

-

1

-

1

-

1
1
1

-

0

-

3
4

5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-19

1
1

1

ผู้สอน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
สานักคอมพ์

สานักหอสมุด

อ.ดร.พรรณทิพา
อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน
อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน

อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน
(ร่าง) ข้ อเสนอโครงการวิจัย
อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน
สื่อนาเสนอข้ อเสนอโครงการวิจัย อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน
ข้ อเสนอโครงการวิจัย และสื่อ
อ.ที่ปรึกษา
นาเสนอฯ
โครงงาน
คณาจารย์
คณาจารย์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.3
2.1-2.3
3.1-3.4
4.1-4.4
5.1-5.3, 5.6
2.1-2.3
3.1-3.4
4.1-4.4
5.1-5.3, 5.6
1.2,1.3
3.1-3.4
4.1-4.4

วิธีประเมิน
1.1 ข้ อเสนอโครงการวิจัย
1.2 ความรับผิดชอบดาเนินงาน
1.3 พฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการพบที่ปรึกษา

1.1 การนาเสนอข้ อเสนอโครงการวิจัย
1.2 สื่อการนาเสนอ

3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน จริยธรรม
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน
14, 15
ทุกสัปดาห์ท่พี บ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
ทุกสัปดาห์ท่สี ่งงาน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
60%

14, 15

30%

ทุกสัปดาห์ท่มี กี าร
เข้ าชั้นเรียน ส่งงาน
และพบ อ.ที่ปรึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
คู่มือรายวิชา ทนก 312 โครงงานวิจัยเบื้องต้ น. 2558. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คู่มือรายวิชา ทนก 312 โครงงานวิจัยเบื้องต้ น (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธกี ารจัดการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 คุณภาพของข้ อเสนอโครงการวิจัย และการนาเสนองานของนิสติ
2.2 พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการพบ อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

AIT312

มคอ.3

มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต
เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มิ ใช่ ผ้ ู ส อนรายวิ ช านั้ น สุ่ ม ประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่ น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การ
สอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็น และวางแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งสาหรั บ ใช้ ในปี
การศึกษาถัดไป
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