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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
Course Specification 

 
 
 
 
 
 

0702216     เศรษฐศาสตรมหภาค 
(Macroeconomics) 

 
 
 
 
 
 

รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 
หลักสูตรใหม/หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สารบัญ 
              
หมวด         หนา 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป                  3 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค                3 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ      3 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา     4 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     5 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     8 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา   8 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
0702216 เศรษฐศาสตรมหภาค  
                 Macroeconomics  

2. จํานวนหนวยกิต   
3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
               บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผูชวยศาสตราจารยบุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

 ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 

 ไมม ี
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 2 กรกฎาคม 2558 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตและเปาหมายของเศรษฐศาสตรมหภาค 
2. อธิบายวิธีการคํานวณรายไดประชาชาติประเภทตางๆได 
3. มีความเขาใจและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดประชาชาติได  
4. อธิบายสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีเก่ียวกับการเงิน การคาระหวางประเทศ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได 
5. สรางความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหาเศรษฐกิจสวนตัวและ 
    สวนรวมได  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือใหสอดคลองกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาขอบเขตและเปาหมายของเศรษฐศาสตรมหภาค วิธีการวัดรายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน 
คาใชจายของรัฐบาล การนําเขาและการสงออก รายไดประชาชาติดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลง การเงินการคลัง การคาและ
การเงินระหวางประเทศ วัฎจักรธุรกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา   
 

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย   

ไมม ี การศึกษาดวยตนเอง 
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห   

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานตารางเวลาการทํางานของอาจารย  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 
หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 
1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
          - มีความรูและจรยิธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสตัยสุจรติ เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน และยึด
หลักธรรมในการดาํเนินชีวิตอยางพอเพียง 
 1.2  วิธีการสอน 
          - อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
 1.3  วิธีการประเมิน 
           - อาจารยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและจากงานท่ีมอบหมาย  
2.  ดานความรู 
 2.1  ความรูท่ีตองพัฒนา 
          - มีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได 
          - สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง  
 2.2  วิธีการสอน 
 - จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนการสอนท่ีเปน Active Learning โดยจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริง 
          - เรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกช้ันเรียน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีและคงไวซึ่งภูมิปญญาท่ีทรงคุณคา 
 2.3  วิธีการประเมิน 
 - สอบกลางภาคและสอบปลายภาค     

3. ดานทักษะทางปญญา 
  3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
          - มีกระบวนการคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คดิสรางสรรค คิดแกปญหา และตดัสินใจอยางมีเหตผุล 
          - สามารถสืบคนขอมลู ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุและวิเคราะหปญหาท่ีมีความซับซอนไดดวย
ตนเอง 
 3.2  วิธีการสอน 
           - จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิดท่ีหลากหลาย 
           - มีการมอบหมายใหนิสิตสืบคนขอมูล และศึกษาดวยตนเอง 
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 3.3  วิธีการประเมิน 
          - การรายงานผลการศึกษาคนควา  โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน และเอกสารรายงาน 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
           - เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
 4.2  วิธีการสอน 
           - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฏสิัมพันธระหวางบุคคล 
              4.3  วิธีการประเมิน 
  - สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทํากิจกรรมกลุม 
5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
  5.1  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีท่ีตองพัฒนา 
           - มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหาหรือขอโตแยง 

5.2  วิธีการสอน 
           - จัดประสบการณใหผูเรยีนใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ แปลความหมาย และนําเสนอผลงาน 
          5.3  วิธีการประเมิน  
          - การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเก่ียวกับ การวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีถูกตอง และความสามารถในการ
อธิบาย 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อท่ีใช (ถาม)ี 
ผูสอน 

1 
 

แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรยีนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล 

3 บรรยาย   ผศ.บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

2 
 
 
 
 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิชา
เศรษฐศาสตร 
 1.1ความหมายและวิธีการศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร 
1.2เศรษฐศาสตรวิเคราะหและเศรษฐศาสตร
นโยบาย 
1.3 เสนเปนไปไดในการผลิต 
1.4 ตัวแปรเชิงสต็อก ตัวแปรเชิงกระแสและตัว
แปรเชิงอัตราสวน 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
จากกรณีศึกษา 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

3 
 

บทท่ี 2  บัญชีรายไดประชาชาต ิ
2.1 กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 
2.2 การคํานวณรายไดประชาชาต ิ
2.3 ประเภทของรายไดประชาชาติ 

3 
 

บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ  ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

4 
 

บทท่ี 2 บัญชีรายไดประชาชาติ (ตอ)   
2.4 บัญชีรายไดประชาชาติของไทย 
2.5 ผลิตภณัฑประชาชาติในประเทศตามราคา
ประจําปและราคาคงท่ี 
2.6 ประโยชนของบัญชีรายไดประชาชาติ 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
แบบฝกหัดทายบท 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

2.7 ขอพึงระวังในการใชผลิตภัณฑประชาชาต ิ
5 
 

บทท่ี 3 การคํานวณรายไดประชาชาติ 
       ดุลยภาพ : องคประกอบของ 
       ความตองการใชจายมวลรวม 
3.1   รายจายเพ่ือการบรโิภค 
3.2   รายจายเพ่ือการลงทุน 
3.3   การใชจายของรัฐบาล  

3 บรรยาย  นําเสนอรายงานกลุม 
แบบฝกหัดทายบท 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

6 
 

บทท่ี 3 การคํานวณรายไดประชาชาติ 
       ดุลยภาพ : องคประกอบของ 
       ความตองการใชจายมวลรวม(ตอ) 
3.4   ความตองการสงออกและนําเขา 
3.5   ความตองการใชจายมวลรวม   

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

7 
 

บทท่ี 4 การกําหนดรายไดประชาชาติ 
       ของสํานักเคนส (ตอ) 
4.1 การวิเคราะหรายไดประชาชาติ 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 2 ภาค 
4.2 การวิเคราะหรายไดประชาชาติ 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 3 ภาค   

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

8 
 

บทท่ี 4 การกําหนดรายไดประชาชาติ 
       ของสํานักเคนส (ตอ)   
4.3 การวิเคราะหรายไดประชาชาติ 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 4 ภาค   

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายและแบบฝกหัดทาย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

9 สอบกลางภาค 3 - - 

10 
 

บทท่ี 5 เงินเฟอ เงินฝด และวัฎจกัรธุรกิจ 
   5.1 ความหมายของเงินเฟอ 
   5.2 สาเหตุของเงินเฟอ 
   5.3 มาตรการแกไขปญหาเงินเฟอ 
   5.4 ภาวะเงินฝดและการแกไข    
   5.5 ผลกระทบของภาวะเงินเฟอและเงินฝด 
   5.6 วัฏจักรเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายและแบบฝกหัดทาย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

11 
 

บทท่ี 6 การเงินและการธนาคาร 
   6.1 การเงิน 
   6.2 การธนาคาร 
   6.3 ตลาดการเงิน 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายแบบฝกหัดทายบท
และรายงานสถาบันการเงินท่ี
มิใชธนาคารพาณิชย 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

12 
 

  บทท่ี 7 ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน 
   7.1 ธนาคารกลาง 
   7.2 นโยบายการเงิน 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

13 
 

บทท่ี 8 การคลังและนโยบายการคลัง 
   8.1 ความหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย
การคลัง 
   8.2 เครื่องมือของนโยบายการคลัง 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายและแบบฝกหัดทาย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

   8.3 งบประมาณของรัฐบาล 
   8.4 หน้ีสาธารณะ 
   8.5 ประเภทของนโยบายการคลัง 

14 
 

บทท่ี 9 การคาและการเงินระหวางประเทศ 
   9.1 การคาระหวางประเทศ 
   9.2 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ    

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายและแบบฝกหัดทาย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

15 
 

บทท่ี 9 (ตอ) 
9.3 การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 
บทท่ี 10 การพัฒนาและความจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
10.1ความหมายของการพัฒนาและความจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

16 บทท่ี 10 (ตอ)   
 10.2 ขอมูลท่ีใชวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 10.3 ลักษณะโดยท่ัวไปของประเทศกําลัง
พัฒนา 
  10.4 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวร
ประสิทธ์ิ 

17 สอบปลายภาค 3 - - 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สปัดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

1 คุณธรรม จรยิธรรม 1. การเขาช้ันเรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมนิผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

2 ความรู 1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค 

9 
17 

35 
35 

3 ทักษะทางปญญา 1.งานใหคนควา แบบฝกหัด 
2. การประเมินผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงาน 

5 / 13 10 

 
การประเมินผลระบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยนิสิตผานรายวิชาน้ีตองมีคะแนนไมต่ํากวา 40 คะแนน และ

คะแนนไมต่ํากวา 80 คะแนน จะไดเกรด A สําหรับชวงคะแนนอ่ืนๆจะใชการประเมินแบบอิงกลุม 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน. (2549). หลักเศรษฐศาสตรมหภาค. พิมพครั้งท่ี 14 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.                          
เกศแกว เจริญวิรยิะภาพ และบุษกร ถาวรประสิทธ์ิ. (2556). เศรษฐศาสตรมหภาค. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ทับทิม  วงคประยูรและคณะ. (2545). เศรษฐศาสตรมหภาค 1 (แนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549) 
             พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพมหานคร.                  
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ. (2537). เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร.พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพ : โรงพิมพ 
             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วเรศ  อุปปาตกิ. (2541). เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร.พิมพครั้งท่ี 5 แกไขเพ่ิมเติม.กรุงเทพ : สํานักพิมพ 
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
สุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลยั.สาขาเศรษฐศาสตร. (2539). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ทฤษฎีและ 
             นโยบายการเงิน หนวยท่ี 1-8. พิมพครั้งท่ี 5 กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลยั.สาขาเศรษฐศาสตร. เอกสารประกอบการสอน. (2534). ชุดวิชา การเงินและ 
             งบประมาณ. กรุงเทพ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุรักษ  บุนนาค และ วณี  จงศิริวัฒน. (2540). การเงินและการธนาคาร. พิมพครั้งท่ี 9 กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช. 
อเนก เธียรถาวร. (2532). การคลังรัฐบาล. กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

 
 

หมวดท่ี  7  ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 
 1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสติในสัปดาหสุดทาย 
 1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคิดเหน็ในสัปดาหสุดทาย 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค 
3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน 
 3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน 
4. การทวนสอบ 
 4.1 การทวนสอบผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนสิิต 
 4.1.1 ประชุมคณาจารยผูสอนเพ่ือตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหคณะ 

4.1.2 ใหนิสิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 4.1.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพ่ือออกขอสอบรวมกับการพัฒนาขอสอบ
เพ่ือใหไดมาตรฐาน 
 4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธการเรียนรู 
 4.2.1 ตรวจสอบการสอดคลองของ มคอ 3 
 4.2.2 ตรวจสอบผลลัพธการเรยีนรูโดยอาจารยผูสอน 
 4.2.3 ตรวจสอบผลลัพธการเรยีนรูดวยตัวเองโดยผูเรยีน 
5. การดําเนินการทบทวนและการปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรปุผลและ
พัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา 
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