
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC3210 การบัญชีเฉพาะกิจการ  
      Accounting for Specific Enterprises  
2. จ านวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      บัญชีบัณฑิต ปีหลักสูตร 2555 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ ส านักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง, อ.สุภมล ดวงตา  
      อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง, อ.สุภมล ดวงตา  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
      , AC1101 การบัญชี 1AC1104 การบัญชชีั้นต้น  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
       
8. สถานที่เรียน  
      มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      30 มิ.ย. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      1. เพื่อทราบถึง ลกัษณะการด าเนินงานฉพาะกิจการ การบัญชแีละการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการน้ันๆ เช่น ธนาคาร 
สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทอ่งเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
      เพือ่ให้นักศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการบันทกึบัญชี กับลักษณะของธุรกิจประเภทตา่ง ๆ ได้อยา่งถูกตอ้ง  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  



1. ค าอธิบายรายวิชา  
      ลักษณะการด าเนินงานฉพาะกจิการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 
และค่าใช้จ่าย รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงนิของกิจการน้ันๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน 
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทอ่งเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นต้น  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
3 3 3 - 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชพี 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถาบันและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถิชีีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม  
1.2 วิธีการสอน  
      1) ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา 
2) ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหาที่สอนทุกรายวิชา 
3) การแสดงออกซ่ึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
4) ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  
1.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินจากสัมฤทธิผ์ลการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับค าอธิบายประกอบกิจกรรมที่
มอบหมาย 
2) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน ความร่วมมือในการท างาน
กลุ่ม 
3) ส ารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน  
2.ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
       
2.2 วิธีการสอน  
       
2.3 วิธีการประเมินผล  
       
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
       
3.2 วิธีการสอน  



       
3.3 วิธีการประเมินผล  
       
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
       
4.2 วิธีการสอน  
       
4.3 วิธีการประเมินผล  
       
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
       
5.2 วิธีการสอน  
       
5.3 วิธีการประเมินผล  
       
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วิธีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้(ถ้ามี)  ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญชีเฉพาะกิจการ 
ความส าคัญต่อการบันทกึบัญชี
ของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ 

3 

- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

2-3 บบที่ 2 วิธีการทางการบัญชี และ
การบัญชีบญัชี ของกิจการทีไ่ม่
มุ่งหวังผลก าไร 

6 

- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

4-5 บทที่ 3 วิธีการทางการบัญชี และ
การบัญชีบญัชี ส าหรับกิจการ
เกษตร 

6 
- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  



- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 
6 กรณีศึกษา ลักษณะของกิจการที่

ไม่มุ่งหวังผลก าไร และกรณีศึกษา 
กิจการเกษตรส าหรับเกษตรกร 

3 

วิเคราห์รายการทางการบัญชี จากกรณีศึกษา ลักษณะของ
กิจการที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร และกรณีศึกษา กิจการเกษตร
ส าหรับเกษตรกร เพือ่จัดท ารูปแบบในการบันทึกบัญชีที่ี
เหมาะสมของกิจการแต่ละประเภท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

7 สอบกลางภาค 
3 ทดสอบระหว่างภาคเรียน 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

8-9 บทที่ 4 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทกึบัญชขีองกิจการ
สถานศึกษา 

6 

- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

10-11 บทที่ 5 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทกึบัญชขีองกิจการรีับ
เหมากอ่สร้าง 

6 

- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

12-13 บทที่ 6 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทกึบัญชขีองสหกรณ์ 

6 

- บรรยายประกอบการค านวณในชัว่โมง 
- เคร่ืองฉาย visual  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ฝึกท าแบบทดสอบระหว่างบท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

14 กรณีศึกษา ลักษณะของกิจการ
สถานศึกษา กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง และสหกรณ์ 

3 

วิเคราห์รายการทางการบัญชี จากกรณีศึกษา ลักษณะของ
กิจการสถานศึกษา กิจการรับเหมาก่อสร้าง และสหกรณ์ 
เพื่อจัดท ารูปแบบในการบันทึกบัญชีที่ีเหมาะสมของกิจการ
แต่ละประเภท 

อจ. 
สุภมล 
ดวงตา  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  42  
  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ที ่ 
ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมินผลนักศึกษา  

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรีย 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การตอบข้อซักถาม การ
สอบถามเมื่อมีขอ้สงสัย และการเขา้ชั้นเรียน 

1-14  10% 

2 แบบฝึกหัด นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน วิเคราะห์ลักษณะของการ
บันทึกบัญชทีี่เหมาะสมจากกรณีศึกษา และจัดท าแบบทดสอบทา้ย
เน้ือหา มีการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเมื่ออาจารย์ผู้สอนอธิบาย และน าไปจัดท า
เพื่อฝกึทักษะความรู้เพื่ีมเติมด้วยตนเอง 

1-14  40% 

3 ทดสอบกลาง
ภาค 

ท าการทดสอบ เน้ือหาระหวา่งภาคเรียน เพื่อวัดความรู้ความเขา้ใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

7  40% 

4 สอบปลาย
ภาค 

ท าการทดสอบทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียน
การสอน 

15  40% 

 

3. การประเมินผล  

ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ ์✅ อิงกลุ่ม  



ช่วงการให้ระดับคะแนน(เกรด)  
80-100 = A ,  
75-79 =B+ ,  
70-74 = B ,  
65-69 = C+ ,  
60-64 = C,  
55-59 = D+ ,  
50-54 = D ,  
0-49 = F  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลัก  
      เอกสารประกอบการสอน การบัญชีเฉพาะกิจ  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ  
      1. สภาวิชาชพีบัญชี.//(2552).//พระราชบัญญัติวชิาชพีการบัญช ีพ.ศ.2547.//ค้นเมื่อ 29 เมษายน 2552 , จาก 
http://www.fap.or.th 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ( 2552 , สิงหาคม ) . การวิเคราะห์งบการเงิน . ค้นหาเมื่อ กันยายน 8 , 2552 , จาก http://e-
book.ram.edu/e-book/indexstart.htm 
3. สภาวิชาชีพบัญชี . ( 2552 , สิงหาคม ) . พระราชบัญญัติสภาวิชาชพีบัญชี . ค้นหาเมื่อ กันยายน 8 , 2552 , จาก 
http://61.91.126.11/fap/?q=system/files/laws.2547_1_0.pdf 
4. นักบัญชีดอทคอม . ( 2552 , กันยายน ) . ค้นหาเมื่อ กันยายน 11 , 2552 จาก 
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/tas3.php 
5. CPACCOUNT.NET . ( 2552 , มีนาคม ) . สรุปมาตรฐานการบัญช ี. ค้นหาเมื่อ ตุลาคม 3 , 2552 จาก 
http://www.cpaccount.net/accounting-policy-section/25-accounting-policy-category/178-2008-06-26-10-
37-11  
3. เอกสารและขอ้แนะน า  
      แหล่งเรียนรู้ 
1. รูปแบบการใช้บัญชีต้นทุนในหน่วยงานต่าง ๆ 
2. บทความทางเว็บไซค์ที่จัดท าโดยสถานศึกษาตา่ง ๆ 
หนังสืออ่านประกอบ 
นิพันธ ์เห็นโชคชัยชนะ และคณะ. (2546). การบัญชีชั้นต้น 2. กรุงเทพมหานคร:  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทีพีเอ็นเพรส. 
วิภาดา ศุภรพันธ,์ บุษยา สุโฆสิต, ศรีวัฒนา สวนมาล ีและณัฐชลัยย์ ตรรถวิฑูรศักดิ์. (2544).  
หลักการบัญชี 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Alexander, David. (2001). Financial accounting: an international introduction. Harlow:  
Prentice Hell. 
Walgenbach, Paul H. & Hanson Ernes I., Financial accounting an introduction. (6 th ed.).  
SanDiego: Harcourt Brace Jovanovich.  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      1.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ 



1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์ 
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ๕ ด้านที่ได้รับ 
5) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
1.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      2.1 การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลกั และแนะน าให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท าความเขา้ใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 
2.2 การสอนหลกัการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ตา่งๆ  
เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เคร่ืองมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเน้ือหา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อท าให้ผู้เรียนเกดิทกัษะในการเรียนรู้ การน าเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  
2.3 การวัดและประเมินการสอน 
1) การก าหนดวธิีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ ์
2) การสังเกต โดยอาจารย์ผู้สอนจากการที่นักศกึษามาขอค าปรึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา ๕ 
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.๓ เน้ือหาในรายวิชาและสือ่การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕) 
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อก าหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้ค าปรึกษา 
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังน้ี 
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจ าส านักวิชาบญัชี 
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวชิาการ ในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา ๕ 
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.๓ เน้ือหาในรายวิชาและสือ่การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕) 
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อก าหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้ค าปรึกษา 
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังน้ี 
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจ าส านักวิชาบญัชี 
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวชิาการ ในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวิชา โดยส านักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
5.1 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาใน
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 



5.2 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาน้ี เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
5.3 การเชญิวทิยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพือ่เข้าร่วมสอน ที่ท าให้นักศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมมีุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ  

   

   

 


