
  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC 331คณิตเศรษฐศาสตร์ (Mathematical Economics) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี/วชิาเอกบงัคบั 

กลุ่มวชิาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวจิยั 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC201, EC202, EC206 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หอ้ง 71004 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุดมิถุนายน2558 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเอาระเบียบวธีิคิดทางคณิตศาสตร์มาใช ้

เพื่ออธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  รวมไปถึงสามารถ ท าความเขา้ใจ 
ระเบียบวธีิคิดทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีอยูใ่นรูปสมการเชิงคณิตศาสตร์ได ้
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตใ์ช้วธีิการทางดา้นคณิตศาสตร์ 
ในการอธิบายท่ีมาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
รวมไปถึงสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหางานวจิยัเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีนกัศึกษาเผชิญอยู ่และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดบัสูง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์สภาพน่ิง  (Static Analysis) 
การวเิคราะห์สภาพน่ิงเปรียบเทียบ   (Comparative  Static   Analysis)  การวเิคราะห์เชิงพลวตั   
(Dynamic  Analysis)  และการวเิคราะห์ปัญหาการแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด  (Optimization  Problems) 
เน้ือหาจะครอบคลุมแคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปรฟังกช์นัโดยปริยาย   (Implicit   function)  
Jacobian Determinant และการหาค าตอบของแบบจ าลอง ปัญหาการแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยวธีิ 
Lagrange  Multiplier  และ  Kuhn Tuckerฟังกช์นัมูลค่าและทฤษฎีบท   Envelope  
สมการเชิงอนุพนัธ์และสมการเชิงผลต่าง 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        



(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
(4)  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์  
1.2วธีิการสอน 

-
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิกา
รทางดา้นคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงเศรษฐศาสตร์  

-อภิปรายกลุ่ม 
1.3วธีิการประเมินผล 
 - พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  
 - การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 



2.2วธีิการสอน 
-การบรรยายในชั้นเรียน 

-การซกัถาม ทดสอบความเขา้ใจในชั้นเรียน 

-การตั้งปัญหา ค าถามใหก้ลบัไปคิดเป็นการบา้น 
และกระตุน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมดว้ยตวัเองจากหอ้งสมุด 

-การท าแบบฝึกหดัทบทวนในแต่ละบทเรียน 
2.3วธีิการประเมินผล 
 - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
- การส่งแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
      - ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
3.2วธีิการสอน 

 -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในทุกหวัขอ้  
-วเิคราะห์กรณีประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  

3.3วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค 

โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิการทางดา้นคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 



รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
4.2วธีิการสอน 

-อภิปรายกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา โดยใหน้กัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
- การท าแบบฝึกหดัประจ าบททุกบท และส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 

4.3วธีิการประเมินผล 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
- ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   - ความตรงต่อเวลาในการส่งงานท่ีรับมอบหมาย 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  

(1)  
สามารถ เลือกและ ประยกุตใ์ช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น 
และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 

-การท าแบบฝึกหดัประจ าบททุกบท 
-
การซกัถามภายในชั้นเรียนเก่ียวกบัแนวทางประยกุตใ์ชร้ะเบียบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ใน
การแกไ้ขปัญหางานวจิยั 

5.3วธีิการประเมินผล 
- ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การเปิดประเด็นในการซกัถาม 
- 
สามารถท าความเขา้ใจบทความวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชร้ะเบียบวธีิการทางคณิตศาสตร์ใ
นการวเิคราะห์ได ้

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

อธิบายถึงลกัษณะเน้ือหาวชิาโด
ยรวม หนงัสือประกอบการสอน 
และ การวดัผล 
บทท่ี 1: บทน า 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

2 
บทท่ี 2: 
การวเิคราะห์ดุลยภาพในทางเศร
ษฐศาสตร์ 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

3 
บทท่ี 3: แบบจ าลองเชิงเส้น และ 
Matrices(ส่วนท่ี 1) 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

4 
บทท่ี 4: แบบจ าลองเชิงเส้น และ 
Matrices(ส่วนท่ี 2) 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



5 
บทท่ี 5: 
การวเิคราะห์เชิงสถิตโดยเปรียบ
เทียบ และ อนุพนัธ์ 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

6 

บทท่ี 6: กฎของการ 
Differentiation และ 
การวเิคราะห์เชิงสถิตโดยเปรียบ
เทียบ 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

7 

บทท่ี 7: 
การประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์เ
ชิงสถิตโดยเปรียบเทียบภายใตแ้
บบ 
จ าลองทัว่ไป 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

8 สอบกลางภาค    

9 
บทท่ี 8: 
การวเิคราะห์ดุลยภาพท่ีเหมาะส
ม (Optimization) 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

10 
บทท่ี 9: Exponential และ 
Logarithmic Functions 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

11 

บทท่ี 10: 
การวเิคราะห์จุดท่ีเหมาะสมในก
รณีท่ีมีตวัแปรทางเลือกมากกวา่  
1 ตวัแปร 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

12 
บทท่ี 11: 
การวเิคราะห์จุดท่ีเหมาะสมภาย
ใตเ้ง่ือนไข 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

13 บทท่ี 12: 3 การบรรยาย ผศ.ดร.อรรถพล 



การวเิคราะห์เชิงพลวตัร 
และIntegration 

ส่ือการสอน 
และการท าแบบฝึ

กหดั 

สืบพงศกร 

14 บทท่ี 13: Duality Problem 3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

15 ทบทวน 3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึ
กหดั 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 

1 
2.(1)และ(3
) 
3.(1) - (2) 

สอบกลางภาค 8 30 

2 
2.(1)และ(3
) 
3.(1) - (2)  

สอบปลายภาค 16 40 

3 

1.(1)-(4) 
2. (1) และ 
(3) 
4. (1) 
(2)และ (4) 
5. (1) และ 
(4) 

การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

20 

4 
1. (1)-(4) 
2. (1) และ 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

10 



(3) 
3. (1) - (2) 
4. (1) (2) 
และ (4) 
5. (1) และ 
(4) 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเ
รียน 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1.เอกสารและต าราหลกั 
   อรรถพล สืบพงศกร . (2557).เอกสารประกอบค าสอนวชิาคณติเศรษฐศาสตร์ ( EC 

331)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
Baldani, Jeffrey, et.al Mathematical Economics: New York: The Dryden Press, 1996. 
Chiang, Alpha C. Fundamental Method of Mathematical Economics, 3rd ed., New York: 

McGraw - Hill, 1984. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 



เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น  
www.cs.uofs.edu/~dalginm2/lavros_web/mathEcn_main.pdf 
www.econ.berkeley.edu/~anderson/Book.pdf 
http://econ.ucdenver.edu/smith/econ3801/Instructor_manual_Chiang-Wainwright_IM_4ed.pdf 
และเวบ็ไซดอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าอธิบายศพัทเ์ฉพาะ เช่น Wikipediaฯลฯ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 



- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 


