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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา ......................มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย................................................. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิ
ชา  

......................คณะเศรษฐศาสตร.์............................................................. 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
EC333  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาคขัน้สงู   
(Advanced Microeconomics) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3  หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ  กลุ่มวชิาทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละการวจิยัวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิกเิลนทอง 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2558 ชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC201  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค  และ EC331  คณติเศรษฐศาสตร ์
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ดนิแดง 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  

 วนัที ่11ธนัวาคม  2556 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
 

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

(ระบ)ุ 
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2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 (ระบ)ุ 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

วเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรใ์นทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
การวดัประโยชน์ของผูบ้รโิภคเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้  การจดัสรรเวลา 
การเลอืกต่างเวลาการเลอืกภายใตค้วามไมแ่น่นอน  ทฤษฎกีารผลติ ดุลยภาพแบบแนช 
ตลาดการแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ ดุลยภาพทัว่ไป  เศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร และผลกระทบภายนอก 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึ
ษา 
 

  การศกึษาดว้ยตนเอง 90 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุค
ล 

จ านวน 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
 
 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

นกัศกึษาตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรืน่ 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงันี้ 
(1) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติในการคดิ ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน และปฏบิตังิาน 
(2) มจีติส านึกสาธารณะทีค่ านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มวีนิยั มคีวามตรงต่อเวลา เคารพและปฏบิตัตินตามกฎ 
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ระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ

ตลอดจนมคีวามภาคภมูใิจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร ์
1.2 วธิกีารสอน 

(1) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมในงานวจิยั ดา้นเศรษฐศา
สตร ์

(2) อธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งในดา้นดขีองการมวีนิยั ความตรงต่อเวลา 
การเคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 

(3) ใหน้กัศกึษาปฎบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของชัน้เรยีน 
(4) ก าหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูล่วงหน้าเพื่อประกอบการอภปิรายกลุ่มในชัน้เรยีน 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) พฤตกิรรมการเขา้ชัน้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
(2) มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
(3) ประเมนิผลการอภปิรายกลุ่ม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม 
และความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษานัน้ตอ้งเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งรูเ้พื่อใชป้ระกอบอาชพีและช่ว
ยพฒันาสงัคม ดงันัน้มาตรฐานความรูต้อ้งครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้  
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละพฒันาการของทฤษฎทีีม่กีารเปลี่

ยนแปลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู ้
(2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเครือ่งมอืพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์
(3) มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

และสามารถใชท้ฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ลุภาคในการวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ เช่น 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมผูผ้ลติ ผลของการด าเนินนโยบายต่างๆ ทีม่ต่ีอสวสัดกิารสงัคม 
เป็นตน้ 

2.2 วธิกีารสอน 

(1) บรรยายทฤษฎพีืน้ฐานพรอ้มยกตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ประยกุตก์ารใชท้ฤษฎกีบัสถานการณ์จรงิตลอดจนกระตุน้ใหน้กัศกึษาซกัถามประเดน็ขอ้สงสั
ยและแสดงขอ้คดิเหน็ทางวชิาการอยา่งเหมาะสม 

(2) แบบฝึกหดัทบทวนบทเรยีน 
(3) การอภปิรายกลุ่ม 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
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(1) แบบฝึกหดัทบทวนบทเรยีน 

(2) ประเมนิผลการอภปิรายกลุ่มในชัน้เรยีน 
(3) สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการประยกุตใ์ช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

(1) สามารถคดิเป็นเหตุเป็นผล และคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถก าหนดประเดน็การศกึษา สบืคน้ รวบรวมขอ้มลู ประมวลขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

แปลความหมาย และสรปุประเดน็จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
(3) สามารถน าขอ้มลูและหลกัฐานต่างๆ 

มาวเิคราะหแ์ละบรูณาการความรูเ้พื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมไ
ดอ้ยา่งเหมาะสม (ประสทิธภิาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบรบิททางสงัคม) 
และสรา้งสรรค ์

3.2 วธิกีารสอน 

(1) กรณศีกึษาทางการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์
(2) สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาในการอภปิรายกลุ่ม 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

ขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคทีใ่หน้กัศกึษาแกปั้ญหา อธบิายแนวคดิของการแกปั้ญหา 
และวธิกีารแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรูท้ีเ่รยีนมา  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

อาจารยไ์ดส้อดแทรกวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัใินการปรบัตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่าง 
ๆใหน้กัศกึษา ดงันี้ 
(1) มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานและรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในระดบับุคคล

และ/หรอืระดบักลุ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(2) มคีวามสามารถในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตนเองและ/หรอืรว่มกบับุ

คคลอื่น 
(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
(4) มกีารพฒันาตนเองทัง้ดา้นความรู ้และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงเรยีนรูก้บับุคคลอื่น 
(5) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานรว่มกบับุคคลอื่นไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2 วธิกีารสอน 
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(1) จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น  

การตดิตามขอ้มลูขา่วสารจากสิง่พมิพอ์นิเตอรเ์น็ต และ 
อ่านหนงัสอืนอกเวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 

(3) การน าเสนอรายงาน 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) รายงานทีน่ าเสนอ ตดิตามพฤตกิรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
(2) แบบฝึกหดัทบทวนบทเรยีน รายบุคคล 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขัน้ต ่าดงันี้  

(1) สามารถเลอืกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติทิีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหข์อ้มู
ล ประมวลผล แปลความหมาย สรปุประเดน็ 
และเสนอแนะประเดน็ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การเขยีน 
เลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 

(3) สามารถเลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วเิคราะหข์อ้มลู ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธิกีารสอน 

(1) ใหน้กัศกึษาแกปั้ญหา วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของวธิแีกปั้ญหา 
และใหน้ าเสนอแนวคดิของการแกปั้ญหา ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ 
ต่อนกัศกึษาในชัน้เรยีน  

(2) การวจิารณ์ในเชงิวชิาการระหว่างอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศกึษา  
5.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรอืคณติศาสตรแ์ละสถติ ิทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ประเมนิความสามารถในการอธบิาย ถงึขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 
การอภปิราย กรณศีกึษาต่างๆทีม่กีารน าเสนอต่อชัน้เรยีน  

(3) สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการประยกุตใ์ช้ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน(
ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

2 ความพงึพอใจ 
ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ 
และการหาอรรถประโยชน์
สงูสุดภายใตข้อ้จ ากดั 
Utility Maximization and 
Choice 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

3 การวดัประโยชน์ของผูบ้รโิ
ภคเมือ่เกดิการเปลีย่นแป
ลงของราคาสนิคา้Income 
and Substitution Effects 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

4 การจดัสรรเวลาและอุปสง
คแ์รงงาน 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

5 ตวัเลอืกระหว่างเวลา 
(Intertemporal choice) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

6 การผลติภายในครวัเรอืน(
Household production) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

7 ทฤษฎกีารผลติ(Productio
n theory) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน(
ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

8 สอบกลางภาค 
9 ดุลยภาพแบบแนช (Nash 

equilibriumX 
3 บรรยาย  

สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

10 ตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ 
(Imperfect Competition) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

11 การเลอืกภายใตส้ภาวะคว
ามไมแ่น่นอน(Choices 
under Uncertainty) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

12 ดุลยภาพบางส่วนภายใตแ้
บบจ าลองการแขง่ขนัสมบู
รณ์ 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

13 ดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศ
รษฐกจิแบบแลกเปลีย่น 
(GE with exchange 
economy) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

14 ดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศ
รษฐกจิแบบการผลติ (GE 
with production 
economy) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

15 ปัจจยัภายนอก 
(Externalities) 

3 บรรยาย  
สื่อการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภปิรายกลุ่ม 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

16 ทบทวนก่อนสอบปลายภา
ค 

3 บรรยาย ท าแบบฝึกหดั 
ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 

ผศ.ดร.วรีะชาต ิ
กเิลนทอง 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาก
ารประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการป
ระเมินผล 

 

1 

1.1 (1), (3) 
2.1 (1) – (3) 
3.1 (1) – (3) 
5.1 (1) – (3) 

สอบกลางภาค 8 รอ้ยละ 30 

2 

1.1 (1), (3) 
2.1 (1) – (3) 
3.1 (1) – (3) 
5.1 (1) – (3) 

สอบปลายภาค 16 รอ้ยละ 40 

3 

1.1 (1) – (4) 
2.1 (1) – (3) 
3.1 (1) – (3) 
4.1 (1) – (5) 
5.1 (1) – (3) 

การบา้น 
การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่มอภปิราย  
เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

รอ้ยละ 30 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 
ภาษาองักฤษ 

Varian, Hal. Intermediate Microeconomic. 8th ed. W. W. Norton & Company. ISBN: 
9780393934243. 

Nicholson, Walter, and Christopher Snyder. Microeconomic Theory: Basic Principles and 
Extensions. 11th ed. Cengage Learning, 2012. ISBN: 9780324645088. 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
- 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
- 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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   การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา 
ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - การสงัเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
3. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน 
โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ 
ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา 
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึการพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่นๆ 

หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 
ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก 5ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  
          - เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรอืวงการวชิาการและภาคธุรกจิต่างๆ 

 


