รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2513710 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Psychology of Human Resources Development)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็ นวิชาบังคับ
(กลุ่มวิชาเนื้อหา : กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ)
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 3 (จํานวน 1 ตอนเรี ยน )
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษานําความรู ้ทางจิตวิทยาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนําประเด็น
สําคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การทํางานเป็ นทีม การติดต่อสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็ นประเด็นหลักในการวิเคราะห์ เพื่อนําไปสู่การเป็ นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่มคี วามรู้
ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ในภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และสามารถนําความรู้ทาง
จิตวิทยาไปประยุก ต์ใช้กบั การทํางานร่ วมกับสาขาวิชาชี พอื่นอย่างเป็ นสหวิชาชีพ โดยที่นักจิ ตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การต้องนําความรู้ที่ได้ไปสังเคราะห์และนําเสนอในมุมมองของวิชาชีพของตนได้
อย่างถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้เครื่ องมือทางจิตวิทยาในการสํารวจหา
ความจําเป็ นของการฝึ กอบรม การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการฝึ กอบรม ได้แก่ ทฤษฎี
การจูงใจ หลักการสร้ างและการทํางานเป็ นทีม หลักการติดต่อสื่ อสารที่เกิด ประสิ ทธิภาพ และนําหลัก
จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประยุกต์ใช้ในการเป็ นบุคลากรในกระบวนการฝึ กอบรมทุกขั้นตอน
ประเภทของการฝึ กอบรม การถ่ายโยงและธํารงรักษาทักษะจากการฝึ กอบรม รวมทั้งการประเมินผลการ
ฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิการจัดฝึ กอบรมในสถานการณ์จริ ง
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย / การฝึ ก

สอนเสริม

บรรยาย 30 ชม.
ฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชม.
(ต่อภาคการศึกษา)

สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิต่าง ๆ
ตามกระบวนการ
การจัดการฝึ กอบรม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชัว่ โมง
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา ภายหลัง
คาบรายวิชา คือทุกวันอังคาร เวลา 09.00 – 12.30 น. ตลอดภาคการศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความรับผิดชอบ การรู ้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง การปฏิบตั ิตนเมื่อทํางานร่ วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของรายวิชา ดังนี้
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
- รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- สามารถทํางานเป็ นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
1.2 วิธีการสอน
- อภิปรายร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การทํางานเป็ นทีม
- แบ่งกลุ่มเพื่อกําหนดและฝึ กทักษะตามบทบาทที่กาํ หนด
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศกึ ษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ฝึ กอบรม รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมภายในและภายนอกกับกรณี ศึกษาที่กาํ หนดให้ได้
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยน ความสนใจ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง

2. ความรู้

2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
มีความรู้ในภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การใช้เครื่ องมือทางจิตวิทยาในการสํารวจ
หาความจําเป็ นของการฝึ กอบรม การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการฝึ กอบรม เข้าใจและ
อธิบายกระบวนการฝึ กอบรมทุ กขั้นตอน ประเภทของการฝึ กอบรม การถ่ายโยงและธํารงรั กษาทักษะ
จากการฝึ กอบรม รวมทั้งการประเมินผลการฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิการจัดฝึ กอบรมในสถานการณ์จริ ง
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2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศกึ ษา การมอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าแบ่งกลุ่มศึกษา ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุ่ม กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติและบรรยาย
ประกอบโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สาระความรู ้ที่เรี ยนไปสู่สถานการณ์จริ ง โดยประเมินผลจากการนําเสนอผลงานและอภิปรายร่ วมกัน

3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และนําผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
- เอื้ออํานวยให้นกั ศึกษาจัดทําการนําเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล
- วิเคราะห์กรณี ศกึ ษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้ขอ้ สอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และนําไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน
- ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล
- สังเกตผลการอภิปรายกลุ่ม

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา
- พัฒนาการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณี ศกึ ษา
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
- นําเสนอรายงาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอ
- พัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่งงานทาง e-mail
หรื อการพูดคุยผ่าน Blog ของหลักสูตรฯ
- ทักษะการนําเสนอรายงานโดยใช้เครื่ องมือและรู ปแบบที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา / มอบหมายงาน /
ทบทวนความรู้ก่อนเริ่ มเรี ยน

2

3

4

5

6

7

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. บรรยายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การถาม-ตอบ
ความหมาย วัตถุประสงค์
3
1. บรรยายโดยใช้
ความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริ ยธรรม
2. การสื่อสาร 2 ทาง
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การยกตัวอย่างประกอบ
4. การถาม-ตอบ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อใช้ในการ
3
1. บรรยายโดยใช้
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การถาม-ตอบ
การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการ
3
1. บรรยายโดยใช้
ฝึ กอบรม และการจัดทําแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุ ษย์
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
การเขียนโครงการฝึ กอบรมและ
3
1. บรรยายโดยใช้
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
การเขียนบทพูดในโอกาสต่างๆ
3. การถาม-ตอบ
หลักการและเทคนิคการเป็ นพิธีกร
3
1. บรรยายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
3. การถาม-ตอบ
ประเภทของการฝึ กอบรมพัฒนา
3
1. บรรยายโดยใช้
ทรัพยากรมนุ ษย์ หลักการและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นําไปใช้
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ

ผู้สอน
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.อัมพร
ศรี ประเสริ ฐสุข

อ.ปทุมพร
โพธิกาศ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
8
การเตรี ยมเรื่ องสําหรับการเป็ น
3
1. บรรยายโดยใช้
วิทยากร และการจัดเตรี ยมบทเรี ยน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
( Lesson Plan )
3. การถาม-ตอบ
9
สอบกลางภาคเรี ยน
3
1. จัดสอบกลางภาค
โดย อ.ผูส้ อนจัดสอบเอง
2. ประกาศคะแนนภายหลัง
การสอน 1 สัปดาห์
10 การฝึ กเป็ นวิทยากร ผูน้ าํ การ
3
1. บรรยายโดยใช้
ฝึ กอบรมและการใช้เกม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการฝึ กอบรม (ตอนที่ 1/3)
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
3. การถาม-ตอบ
11 การฝึ กเป็ นวิทยากร ผูน้ าํ การ
3
1. บรรยายโดยใช้
ฝึ กอบรมและการใช้เกม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการฝึ กอบรม(ตอนที่ 2/3)
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
3. การถาม-ตอบ
12 การฝึ กเป็ นวิทยากร ผูน้ าํ การ
3
1. บรรยายโดยใช้
ฝึ กอบรมและการใช้เกม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการฝึ กอบรม(ตอนที่ 3/3)
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
3. การถาม-ตอบ
13 กระบวนการจัดฝึ กอบรมสัมมนา
3
1. บรรยายโดยใช้
แบบต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสื่อสาร 2 ทาง
3. การถาม-ตอบ
4. ฝึ กปฏิบตั ิ
14 การประเมินและติดตามผลการ
3
1. บรรยายโดยใช้
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝึ กการเป็ นพิธีกร
3. การถาม-ตอบ

ผู้สอน
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.พัศริ นท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
15 กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอน
3
1. นักศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ย
: การวิพากษ์การจัดการฝึ กอบรม
ตนเองและสังเคราะห์
และสัมมนาด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นความรู้ดว้ ยตนเอง
1.1 การเรี ยนรู้จากกรณี
ปัญหา (Problem
Based Learning)
1.2 การแสวงหาความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง (Self
Study)
16 สอบปลายภาคเรี ยน
3
1. จัดสอบปลายภาคเรี ยน
โดย อ.ผูส้ อนจัดสอบเอง
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้
1
2.3
สอบกลางภาคเรี ยน
3.3
สอบปลายภาคเรี ยน
2
1.1 – 1.3 การวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า
2.1 – 2.3 การนําเสนอ รายงาน
3.1 – 3.3 การทํางานกลุ่มและผลงาน
4.1 – 4.3 การอ่านและสรุ ปบทความ
5.1 – 5.3 การส่ งงานตามที่มอบหมาย
3
1.1– 1.3 การเข้าชั้นเรี ยน
2.1 – 2.3 การมีส่วนร่ วม
3.1 – 3.3 การอภิปราย
4.1 – 4.3 การเสนอความคิดเห็น
5.1 – 5.3

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
16

ผู้สอน
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1) ชนะ ธนะสาร. จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553.
2) วรวรรธน์ ศรี ยาภัย. การจัดประชุมและฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุ งเทพมหานคร :
เดอะ บุกส์ พลัส พับลิชชิง, 2554.
3) วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุ งเทพมหานคร :
บริ ษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, 2543.
4) สุ ภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร. การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม.
กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2546.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความ
คิดเห็นของนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตการณ์อาจารย์ผสู ้ อน
- ผลประเมินการเรี ยนรู้จากการประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
- ผลประเมินการเรี ยนสอนจากการประเมินการสอนของผูส้ อน
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3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
- วิเคราะห์จากผลการประเมินการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตรวจรายงาน ข้อสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้น้ ีกบั
ปัญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
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