
ม คอ.3 

รายวชิา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (3592102) 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต / คณะ / กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
     3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macro-Economics 1) 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
      3 หน่วยกิต (3 – 0 - 6) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     3.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)   
     3.2 ประเภทรายวชิา   วชิาเอกบงัคบั 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน            
     4.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา อ.สุประวณ์ี ศิรินุกุลวฒันา 
     4.2 อาจารยผ์ูส้อน อ.สุประวณ์ี ศิรินุกุลวฒันา 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน  
      ภาคการศึกษาท่ี 2   ชั้นปีท่ี 2  

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน    
     มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

9.  วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดวชิาคร้ังล่าสุด  
      24 ธนัวาคม 2558 
 
 
 



มคอ3 2 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงกลไกระบบเศรษฐกิจ            
1.2  เพื่อใหผู้น้กัศึกษาสามารถเขา้ใจถึงเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคได ้

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับกลไกของระบบเศรษฐกิจ และเข้าใจถึงเคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์มหภาคได ้โดยในการศึกษามีการน าเสนอภาวางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ตลอดรวมการใช้
นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อแกไ้ขหรือเพื่อใหเ้ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของรัฐบาล 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึ งเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ  
เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจา้งท างาน 
ระดบัเงินเฟ้อเงินฝืด การคลงั นโยบายการเงิน การคา้ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เส ริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปริกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



มคอ3 3 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา (ใหต้รงกบั มคอ. 2) 

         พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของบุคคล 
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- มีความตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และ  เสียสละ 
 - มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

- มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามรถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั  

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.2  วธีิสอน 
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการทุจริต
คอรัปชั่นทั้ งในส่วนขององค์กรและทางการเมือง การเอาศาสนามาหากิน โดยการสร้าง
โครงการใหญ่ ๆ แลว้โฆษณาให้ประชาชนหลงเช่ือวา่ยิ่งท าบุญมากเท่าไรก็จะไดรั้บกลบัมามาก
ข้ึนเป็นร้อยเท่าพนัทวี เพื่อหวงัลาภสักการะจากประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ สอนให้ระมดัระวงั
พวกมือถือสากปากถือศีล ประพฤติตนเป็นชาวพุทธแท ้แต่พฤติกรรมจริง ๆ จะไม่เหมือนดงั
ภาพท่ีเขาแสดงออก 
- อภิปรายกลุ่ม 

 - ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3  วธีิการประเมินผล 

 - พฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
 - มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีจะไดรั้บ 
         มีความรู้ในพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ 
เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจา้งท างาน 
ระดบัเงินเฟ้อเงินฝืด การคลงั นโยบายการเงิน การคา้ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 
          

2.2  วธีิสอน 
         บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ 

มอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใชปั้ญหา
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3  วธีิการประเมิน 
         -สอบกลางภาค ปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
         -  น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการวเิคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจระดบัพื้นฐาน 
 3.2  วธีิการสอน 

- อภิปรายกลุ่ม 
- การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
- รายงานการติดตามนโยบายของรัฐท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจ 
- รายงานภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 

3.3  วธีิการประเมินผล 
         - สอบกลางภาค ปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบท่ีวดัความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา

เศรษฐศาสตร์มหภาค และภาวะเศรษฐกิจของไทย 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
         -   ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัในกลุ่ม 
         -  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

         -  ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ทางตรง ทางออ้มในการท่ีจะท าการประกอบธุรกิจของตนเอง
ภายหลงัจบการศึกษา 

4.2  วธีิสอน 
         - มอบหมายงานรายกลุ่มเก่ียวกบัเศรษฐกิจของอาเซียน และรายบุคคล เช่น การน าตวัอยา่ง

การใช้หรือ อ่านบทความตามเน้ือหาวิชา พร้อมกับมีการน าเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั (ภายใน 3 ปี) ประกอบดว้ย 
         - การน าเสนอรายงาน  

4.3  วธีิการประเมิน 
         - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
         - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
         - รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.  ทกัษะ การวเิคราะห์ การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะ การวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
         - ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การค านวณรายไดป้ระชาชาติ ดชันีราคา เป็นตน้ 
         - พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียน  

         - พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 5.2  วธีิสอน 
         - มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จากการท ารายงาน โดยเน้นการน าตวัเลข 

หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน่าช่ือถือ 
5.3  วธีิการประเมินผล 

         - การจดัท ารายงาน และน าเสนอขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
         - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินการสอน 
1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อเร่ือง กจิกรรม ส่ือ 

1 บทท่ี 1 บทน า 
-แนวคิดและพฒันาการของ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
-ความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์
มหภาค 
-โครงสร้างวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
-เคร่ืองมือส าคญัในการศึกษา
เศรษฐศาสตร์มหภาค 

แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
สร้างความตระหนกัใน
การศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

-เอกสารแนว
การจดัการ
เรียนรู้ 
- Powerpoint 
 

2 บทท่ี 2 รายไดป้ระชาชาติ 
-ความเป็นมาของรายไดป้ระชาชาติ 
-ความหมายและการค านวณรายได้
ประชาชาติ 
-ลกัษณะและประโยชน์ของรายได้
ประชาชาติประเภทต่าง ๆ  
-การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

3 บทท่ี 2 รายไดป้ระชาชาติ 
-ขอ้ยุง่ยากในการค านวณรายได้
ประชาชาติ 
-ประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกบั
รายไดป้ระชาชาติ 
-การเปรียบเทียบรายไดป้ระชาชาติ 
-การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ 
-ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายได้
ประชาชาติ 
 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเร่ือง กจิกรรม ส่ือ 
4 บทท่ี 3 วฏัจกัรธุรกิจ 

-เงินเฟ้อเงินฝืด 
-ความไม่เท่าเทียมกนัของรายได ้
-ปัญหาการวา่งงาน 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

5 บทท่ี 3 วฏัจกัรธุรกิจ 
-การเกิดวฏัจกัรธุรกิจ 
-การแบ่งระยะเวลาวฏัจกัรธุรกิจ 
-ทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจ 
-การแกไ้ขวฏัจกัรธุรกิจ 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

6 บทท่ี 4 การเงินการธนาคาร 
-ววิฒันาการของการแลกเปล่ียน 
-ความหมายของเงิน 
-ความส าคญัของเงิน 
-คุณสมบติัของส่ีงท่ีเป็นเงิน 
-ชนิดของเงิน 
-แนวโนม้ของเงินในอนาคต 
-หนา้ท่ีของเงิน 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

7 บทท่ี 4 การเงินการธนาคาร 
-มูลค่าของเงิน 
-ระบบเงินตราหรือมาตรฐานเงินตรา 
-ทฤษฎีปริมาณเงิน 
-การธนาคาร 
-ธนาคารพาณิชย ์
-ธนาคารกลาง 
-สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

8 สอบกลางภาค 
 

ทดสอบ  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเร่ือง กจิกรรม ส่ือ 
9 บทท่ี 5 การคลงั 

-ความหมายของการคลงั 
-ขอ้แตกต่างระหวา่งการคลงัรัฐบาล
กบัการคลงัเอกชน 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

10 บทท่ี 5 การคลงั 
-รายรับของรัฐบาล 
-รายจ่ายของรัฐบาล  
-งบประมาณแผน่ดิน 
-นโยบายการคลงั 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

11 บทท่ี 6 การคา้ระหวา่งประเทศ 
-ความหมายของการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
-ประโยชน์การคา้ระหวา่งประเทศ 
-ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

12 บทท่ี 6 การคา้ระหวา่งประเทศ 
-โครงสร้างการคา้ระหวา่งประเทศ 
-คุลการคา้และดุลการช าระเงิน 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

13 บทท่ี 6 การคา้ระหวา่งประเทศ 
-นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 
-อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
-การคา้ระหวา่งประเทศของไทย 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

14 บทท่ี 7 การพฒันาเศรษฐกิจ 
-ความหมายการพฒันาเศรษฐกิจ 
-การจดัการพฒันาเศรษฐกิจ 
-ลกัษณะส าคญัของประเทศดอ้ย
พฒันา 
-ปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเร่ือง กจิกรรม ส่ือ 
15 บทท่ี 7 การพฒันาเศรษฐกิจ 

-ประวติัความเป็นมาในการพฒันา
เศรษฐกิจของไทย 
-สาระส าคญัและผลในการพฒันา
เศรษฐกิจของไทย 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

16 บทท่ี 7 การพฒันาเศรษฐกิจ 
-แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
แผนปัจจุบนั 

ทบทวน 
บรรยาย 
ซกัถาม 

Powerpoint 

17 สอบปลายภาค  3 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 , 2.1 
3.1 

ทดสอบกลางภาค 
ทดสอบปลายภาค 

9 
17 

30 % 
30 % 

2 1.1 , 2.1 
3.1 , 4.1 

รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การน าเสนอ 
การวเิคราะห์ข่าวเศรษฐกจิ 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

40 % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสารหลกั 
      ศกัด์ิชยั สหกุลบุญญรักษ.์ เศรษฐศาสตร์มหภาค 1. นครปฐม : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2548.  
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญส าหรับอ่านเพิม่เติม 
     ธรรมนูญ  โสภารัตน์.  เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2547. 
     ณรงคศ์กัด์ิ  ธนวบูิลยช์ยั.  หลกัเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วย 1-15. นนทบุรี :   
                     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547. 
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     บุญคง  หนัจางสิทธ์ิ.  เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551.         
     รัตนา  สายคณิต.  เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550. 
     วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 
     อมัพร  วจิิตรพนัธ์.  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2536. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เวบ็ไซด ์ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ เช่น Wikipedia Google  เป็นตน้ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิา โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษา ไดด้งัน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 - การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน     
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรม ในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 
 - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงั
จากการเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษารวมถึงพิจารณา
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จากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา
ไดด้งัน้ี 
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 - มีการตั้ งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวชิา 
 จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาใหม่ทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 


